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Kaukana
kiitos seisoo
uomen menestymisreseptiä on kasattu laajalla selvitystyöllä jo pidemmän aikaa. On valtioneuvoston
globalisaatioraportti, Sitran innovaatioselvitys, Tekesin teknologiastrategia ja viimeisimpänä elokuun
puolivälissä opetusministerille luovutettu tekniikan
alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen selvitysryhmän loppuraportti. Niistä löytyvät ainekset Suomen menestymiselle.
Nyt pitäisi vain päättää…
Hallituksen budjettiriihessä eniten energiaa kuitenkin tuhraantui siltarumpupolitiikkaan. Tiehankkeiden tärkeyttä vähättelemättä
toivoisi syvempää paneutumista kansakunnan menestymisen kannalta olennaisiin asioihin. Siihen, miten Suomi menestyy globaalissa
kilpailussa.
Kaikissa raporteissa ollaan yksimielisiä siitä, että ratkaisu on osaaminen ja sen kehittäminen. Korkean kustannustason maissa se on
oikea tie. Mutta turha kuvitella, että me olemme ainoa maa, joka sen
on keksinyt. Mitä pitempään jahkailu jatkuu, sen parempiin asemiin
muut pääsevät ja sitä tukalammassa asemassa Suomi on.
Suomen on nyt käytettävä hyödyksi pienen maan
etu: nopea päätöksenteko ja päätösten viivyttelemätön
soveltaminen käytäntöön. Yllä mainituista raporteista
löytyy välittömään päätöksentekoon sellaisenaan kelpaavia suosituksia. Niitä käsittelee myös johtaja Yrjö
Neuvo Linjanveto-palstalla.
Helppoja eivät päätökset kaikilta osiltaan ole,
mutta kirkas tavoite – Suomen menestyminen
– auttaa eturistiriitojen sulattelussa. Pitkäjänteisistä päätöksistä kiitos tulee myöhään. Vaalikausi on siihen liian lyhyt aika. Euroopan
pysähtyneisyydestäkin on todettu, että
kaikki tietävät mitä pitäisi tehdä talouskehityksen vauhdittamiseksi,
mutta kukaan ei tiedä miten sen
jälkeen voitetaan vaalit. Vastuullisen päätöksentekijän
perspektiivi on vaalikautta
pitempi.
Toivottavasti…

S
”Me tuotamme
sen koulutetun
työvoiman, jonka
pitäisi vastata
siitä, että tutkimusja tuotekehitysosaaminen olisi
Suomessa riittävän
hyvää”, sanoo
Helsingin yliopiston
kansleri Kari Raivio.
s. 16
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Teknologia tarjoaa ratkaisun

ilmastonmuutokseen
Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Sirpa Smolsky katsoo EU:n olevan
ilmastonmuutosta torjuessaan hyvällä asialla, mutta toteutus välillisine
vaikutuksineen on käymässä kalliiksi. Kioton ilmastosopimus ja sen
toimeenpanosta tehdyt päätökset syövät yritysten kilpailukykyä
ja ovat uhka työllisyydelle. Ilmastonmuutoksen torjuntaan
on saatava kaikki mukaan ja teknologian
kehittämiseen on panostettava.
TEKSTI Liisa Joensuu
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KUVAT Noora Siivonen ja Jari Härkönen

U ja Suomi sen mukana
ovat Sirpa Smolskyn
mukaan ottaneet suuren
vastuun maapallon ilmastonmuutoksen torjumisesta. Hän peräänkuuluttaa keskustelua
siitä, miten Suomi loppujen lopuksi voi
parhaiten kantaa vastuunsa ja hoitaa
oman osuutensa.
Kun ilmastonmuutoksen torjuntaa
koskevat sopimukset pannaan käytäntöön, Suomessa joudutaan kiristämään
vyötä toden teolla; yritysten kilpailukyky
on uhattuna ja jopa toimintaedellytykset vaakalaudalla. Välilliset vaikutukset
tuntuvat kaikilla aloilla ja kuluttajienkin
kukkarossa sähkön hinnan rajun nousun myötä.
”Maailman pelastaminen on arvokas lähtökohta, mutta toteutus ontuu”,
Sirpa Smolsky sanoo ja on huolissaan
siitä, miten Suomi ja EU pärjäävät itselleen rakentamansa jäykän säätelymekanismin kanssa.
Suomi otti harteilleen suuren taakan sitoutuessaan EU:n sisäisessä
taakanjaossa saattamaan päästönsä
ensimmäisellä Kioto-kaudella eli vuosina 2008–2012 vuoden 1990 tasolle.
Smolskystä on nurinkurista, että hyvin

E

VISIO 3|2005

ympäristöleiviskänsä hoitanut Suomi
otti harteilleen enemmän kuin jaksaa
kantaa ja sahaa näin omaa oksaansa.
Pahimmillaan Suomen vähäpäästöinen tuotanto korvataan muualla tehtävillä tuotteilla. Kansantaloudelle käy
huonosti, eikä ympäristökään säästy,
kun toiminta jatkuu maassa, joka ei ole
mukana ilmastosopimuksessa.
”Ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu vain, jos maailman kaikki merkittävät talousalueet ovat mukana ja
teknologian kehitykseen panostetaan
yhteisvoimin. Suomella on tässä tärkeä
rooli.”

Globaali ongelma vaatii
globaalin ratkaisun
EU:n osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain 15 prosenttia. Vaikka EU
lopettaisi kaikki päästönsä, maailma ei
pelastu. Niin kauan kuin suuret päästäjät, kuten USA, Kiina, Intia ja Brasilia,
eivät sitoudu yhteiseen tavoitteeseen,
ei EU:n toimilla ole merkitystä. Esimerkkinä Smolsky mainitsee, että Kiinassa
energian tuotannosta johtuvien hiilidioksidipäästöjen vuotuinen kasvu on
800 miljoonaa tonnia, mikä on kym-

menkertainen määrä Suomen vuotuisiin kokonaispäästöihin verrattuna.
”Sen sijaan näkyvä seuraus on sopimuksen vahvistaneiden maiden oman
teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen. Lisäksi päästökaupan toimeenpano voi johtaa jopa päästöjen kasvuun,
jos markkinoita valtaavat tuotteet,
jotka on tuotettu maissa, joissa ei ole
päästösitoumuksia.”

Kioton sopimus on
mallioppilaan kurimus
Allekirjoittaessaan Kioton sopimuksen
ja sitoutuessaan sinänsä kannatettaviin
tavoitteisiin, kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen
torjumiseen, Suomi toimi mallioppilaan
tavoin.
Mallioppilaan tavoin on toiminut
myös Suomen metallien jalostus, joka
on saattanut erilaiset päästönsä jo nyt
maailman alhaisimpien tasolle. Smolsky
katsoo, että päästöjen pienentäminen
voi tapahtua vain tuotantoa leikkaamalla.
”Jos joudutaan tielle, jossa yrityksillä ei ole kasvumahdollisuuksia, on
vaarana tuottavuuden heikkeneminen,
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edelleen. Suomen on arvioiden mukaan
vähennettävä päästöjään 10–11 miljoonaa tonnia kaudella 2008–2012 joka
vuosi. Suomessa ei päästöoikeuksia ole
juurikaan myytävänä, joten raha päästöoikeuksien ostosta menee ulkomaille,
myös kilpailijoille.

Sähkön hintaan
raju nousu

EU:n päästökauppadirektiivi on jäykkä säätelymekanismi, joka muuttaa yritysten
kilpailuasemaa sekä EU:ssa että suhteessa kolmansiin maihin. Suomen energian
käytöltään tehokas metallien jalostus joutuu ahtaalle, toteavat Metellinjalostajat
ry:n hallituksen jäsenet vasemmalta johtaja Jukka Järvinen, Boliden AB, johtaja
Heikki Rusila, Ruukki Production (Rautaruukki Oyj), toimitusjohtaja Juha Rantanen, Outokumpu Oyj, toimitusjohtaja Jarmo Tonteri, Oy Ovako Ab, toimitusjohtaja
Sirpa Smolsky, Metallinjalostajat ry, toimitusjohtaja Martti Mäenpää, Teknologiateollisuus ry, toimitusjohtaja Sakari Tamminen, Rautaruukki Oyj, johtaja Kari
Tähtinen, Oy Ovako Ab, johtaja Pekka Erkkilä, Outokumpu Oyj.
mistä puolestaan seuraisi kannattavuuden aleneminen, ja näivettymisen kierre
olisi valmis.”
Smolsky ei kuitenkaan halua uskoa, että näin käy; hänen mukaansa
Suomessa ymmärretään teollisten työpaikkojen merkitys hyvinvoinnin luojina
– alkukesän paperiteollisuuden lakon
aikana tämä seikka tuli varmasti kaikille
selväksi, Smolsky lisää.

Päästökauppaa
suurella rahalla
EU saattoi vuoden 2005 alusta voimaan
päästökauppajärjestelmän, jolla pyritään rajoittamaan kasvihuonekaasuja
jo ennen Kioton sopimuksen voimaantuloa.
Suomessa päästökauppadirektiivin voimaansaattamiseksi eduskunta
sääti päästökauppalain, joka asettaa
direktiivin piiriin kuuluvien laitosten
päästöille katon. Mikäli toteutuneet
päästöt ylittävät saadut päästöoikeu-
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Hiilidioksidin päästökauppa on jo nyt
nostanut sähkön hintaa rajusti. Metallienjalostusyritykset voivat joutua maksamaan pelkästään sähkön hinnan noususta ensimmäisellä Kioto-kaudella yli puoli
miljardia euroa. Tällä rahalla yritykset
voivat vain jatkaa nykyistä toimintaansa.
Sähkön hinnan aiheuttaman lisäkustannuksen suuruuden ymmärtää, kun
muistaa, että vuotuinen lisäkustannus vastaa 2 200 henkilön palkkakustannuksia.
Ensimmäiset konkreettiset seuraukset päästökaupan aiheuttamasta
sähkön hinnan noususta on jo nähty,
kun alumiiniteollisuus on ilmoittanut
sulkevansa useita tuotantolaitoksia EU:
ssa. Jatkoa voi seurata, sillä sähkön

det, vaihtoehdoksi jää ostaa päästöoikeuksia, leikata tuotantoa tai vaihtaa
polttoainetta mikäli se
on mahdollista.
Kioton sopimuksessa osapuolet sitoutuivat vähen”Metallien jalostuktämään kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin
sessa ei juuri ole pääsnoin viisi prosenttia vuosina 2008–2012 verrattuna
töjen vähentämismahvuoden 1990 päästöihin.
dollisuuksia eikä prosesseissa käytettävälle
Suomi otti tavoitteekseen EU:n sisäisessä taakanhiilelle ole vaihtoehtoa.
jaossa päästä vuosina 2008–2012 vuoden 1990
Oikeuksien ostaminen
päästöjen tasolle. Suomen tavoite on EU:n tiukimon pois esimerkiksi
pia, sillä vertailuvuonna 1990 päästöt olivat Suokannattavuudesta, yrimessa erityisen alhaiset. Vuosi 1990 oli sateinen,
tyksen kehittämisestä
joten päästötön vesivoima korvasi energian tuotanja tutkimustoiminnasta.
nossa hiilivoimaa. Tavoite on tiukka myös siksi, että
Se on kestämätön tie”,
Suomessa energian tuotanto ja käyttö on jo nyt
Smolsky painottaa.
tehokasta ja päästöjen vähentämismahdollisuudet
Päästöoikeuden
ovat rajalliset.
hinta on tällä hetkellä yli 20 euroa hiiliEU etenee Kioton pöytäkirjan aikataulua nopeamdioksiditonnia kohden.
min ja EU:n päästökauppajärjestelmä käynnistyi
Vuonna 2008 alkavalla
jo vuoden 2005 alussa. Suomessa päästökaupan
päästökauppakaudella
piiriin kuuluu noin 150 yritystä, joilla on yhteensä
päästöoikeuksien hinta
500 päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta.
todennäköisesti nousee

2012 loppuun asti, ja tiukan linjan
jatkuminen sen jälkeenkin on todennäköistä. Nyt on tarkkaan mietittävä, miten Suomi osuutensa hoitaa ja samalla
turvaa kansantalouden kasvun.
”Jotta tilanne ei kävisi EU-maille
mahdottomaksi, tulisi USA ja muut
sopimuksen ulkopuolella olevat maat
saada mukaan järjestelmään. Kun kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä, yksittäisille maille aiheutuvat haitat
minimoituisivat.”

osuus on joidenkin muidenkin metallien tuotannossa niin suuri, että näiden
tuotteiden kannattava tuotanto on
vakavasti uhattuna.

Kaikki mukaan
ilmastotalkoisiin
Yleinen mielipide on Kioto-myönteinen, sillä ilmastonmuutoksen eteneminen on toki pysäytettävä. Suomessa
kuitenkin valmistetaan tuotteita jo nyt
parhaalla mahdollisella teknologialla,
ja nurinkurisena tuloksena on, että
globaalin asian hoitamisessa eniten
kärsivät ne, jotka ovat jo huolehtineet
energiankäytön tehokkuudesta.
”Kuluttajat katsovat, että suurten teollisuuslaitosten on hoidettava
velvoitteensa, mutta tosiasiassa ilmastonmuutoksen etenemiseen tarvitaan
myös kuluttajien itsensä osallistumista.
Kukin voi vaikuttaa kokonaisuuteen
omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan.”
Mahdollisuutta ottaa takapakkia tai
tehdä muutoksia sopimuksiin ei Sirpa
Smolskyn mukaan juuri ole. Tehdyillä
sitoumuksilla edetään ainakin vuoden

Mitä Kioton jälkeen
”EU:n ei missään tapauksessa pidä asettaa itselleen Kioton sopimuksen jälkeiselle ajalle eli vuodesta 2012 eteenpäin
yksipuolisia tavoitteita ja toivoa, että
muut tulevat myöhemmin mukaan.
Tällainen malli johtaisi EU:n yritysten
toimintaympäristön heikkenemiseen ja
yritysten investointien siirtymiseen EU:n
ulkopuolelle.”
EU:n huippukokous käsitteli pitkän
tähtäyksen ilmastopolitiikkaa maaliskuussa 2005 ja päätti, ettei EU lähde
yksin päästövähennyksiin, vaan jatko

on sidottu yhteistyöhön muiden kanssa. “Tästä päätöksestä ei pidä lipsua”,
kommentoi Smolsky.
Heinäkuussa G8-maitten edustajat kokoontuivat Skotlantiin huippukokoukseen. Ilmastonmuutoksen
torjunnan piti olla toisena pääaiheena
kehitysyhteistyön lisäksi, mutta ilmastonmuutos jäi vähäiselle käsittelylle ja
asiaan päätettiin palata seuraavassa
kokouksessa.
USA ja viisi muuta maata – Australia,
Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Japani – yllättivät Kioto-sopimuksen vahvistaneet
maat julkistamalla heinäkuun lopulla
oman ilmastosopimuksensa. Nähtäväksi jää, tuleeko siitä Kioton täydentäjä,
kilpailija tai peräti korvaaja.
Sopimuksesta saatujen tietojen mukaan hanke on teknologiayhteistyöhön
perustuva ohjelma päästöjen leikkaamiseksi. Tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja puhdasta teknologiaa
sekä uusiutuvien ja päästöttömien
energiamuotojen käyttöä. Suomen Teknologiateollisuudelle nämä ovat sopivia
tavoitteita ja mahdollistavat todelliset
päästövähennykset maailmassa.

Ilmastopolitiikalla linjataan Suomen teollisuuspolitiikkaa
Maailman kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu kehitys
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Suomessa hallituksen energia- ja ilmastostrategia tulee eduskunnan pohdittavaksi marraskuussa. Strategia määrittelee
pitkälti ne tavat, joilla Suomi toteuttaa ilmastositoumuksensa.
Periaatteena pidetään sitä, että energiankäytöltään tehokkaan teollisuuden kasvu mahdollistetaan päästöoikeuksien jaolla. Päästökaupan aiheuttama sähkön hinnan nousu kyseenalaistaa kuitenkin joidenkin tuotteiden kannattavuuden.
Jos meillä ei kyetä tuottamaan näitä modernin yhteiskunnan
tarvitsemia tuotteita, ne tehdään jossakin muualla, todennäköisesti suuremmin päästöin.
Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarisen toimeksiannosta professori Mikko Kara selvitti päästökaupan aiheuttaman
sähkön hinnan nousun vaikutuksia ja sitä, miten niitä voitaisiin lieventää. Hänen mukaansa ydinvoiman lisärakentaminen
on ylivoimaisesti tehokkain ja edullisin vaihtoehto päästöjen
vähentämiseen Suomessa. Puheet kuudennesta ydinvoimalasta ovat Smolskyn mukaan aiheellisia.
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Ryhtiliike tekniikan opetukseen
ekniikan alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
kehittämistä pohtinut
työryhmä luovutti raporttinsa opetusministeriölle
15.8.2005. Raportissa esitetään kaikkiaan 35 suositusta, joista tähän olen
poiminut teknologiateollisuuden kannalta keskeisimmät.
Tilanteen korjaamisella on kiire.
Työryhmä toivookin viiden vuoden kestävää ryhtiliikettä pysyvän parannuksen
toteuttamiseen.

T

Fokus kateissa
Samalla lailla kuin yritykset ovat siirtyneet globaalin talouden piiriin, myös
koulutuksessa tapahtuu vastaavaa
kehitystä. Menestyminen tässä ympäristössä edellyttää fokusointia, kriittistä
massaa sekä opetuksen ja tutkimuksen
laatua.
Tekniikan alan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja koulutustoimintaa tulee kehittää ja suunnata erityisesti Suomen talouden kannalta
vahvojen klustereiden ja toimialojen
osaamistason nostamiseen. Maamme
kilpailukyky ja tulevaisuuden työt ovat
näiden jo toimivien kokonaisuuksien
sisällä tai lähiympäristössä ainakin seu-
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raavat 20 vuotta. Tällä hetkellä teollisuuden volyymi ja tutkimusvolyymi
eivät ole tasapainossa!
Tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen tulee olla korkeatasoista
ja yliopistoissa valituilla painoaloilla
kansainvälistä huipputasoa. Tavoitteen
saavuttaminen edellyttää koulutusyksikköjen ja koulutusohjelmien määrän
vähentämistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen keskittämistä suurempiin ja kilpailukykyisimpiin yksiköihin. Tällä hetkellä koulutus on hajaantunut maantieteellisesti ja aloittain liian laajalle.

Laatua ja kilpailukykyä
rakenteellisilla
uudistuksilla
Koulutusmäärät sinänsä ovat suunnilleen oikeita, mutta koulutusputki
vuotaa eli keskeytyksiä on aivan liian
paljon. Valmistuneiden määrä voidaan
pitää entisellään ja laatua parantaa
aloituspaikkoja vähentämällä ja samalla koulutuksen laatua parantamalla.
Opetusministeriön tulee uudistaa tulosohjauksensa periaatteita siten, että
painopiste siirtyy määrästä laatuun.
Esimerkiksi tekniikan alan opiskelijaopettaja -suhde tulee nopeasti saada
tasolle 14:1.

Sopiva aloituspaikkojen määrä tekniikan yliopisto-opinnoissa kandidaattiohjelmiin on noin 3 200 ja maisteriohjelmiin vielä lisäksi noin 300. Tähän
tavoitteeseen tulee päästä viidessä
vuodessa. Työryhmän mielestä kandidaattivaiheen koulutusohjelmarakennetta tulee selkeyttää ja yhtenäistää.
Kandidaattivaiheen koulutusohjelmien
määrää tulisi pienentää noin puoleen
nykyisestään.
Tohtorikoulutusta ehdotetaan lisättäväksi siten, että tavoitteeksi tulee
tekniikan alalla noin 15 prosentin osuus
perustutkintojen määrästä eli noin 400
tekniikan tohtorin tutkintoa vuosittain.
Ammattikorkeakouluja ja niiden
toimipisteitä on tekniikan alalla tarpeen vähentää. Lopetettavien yksiköiden tehtävät ja resurssit tulee siirtää
vaikuttavammille ja tehokkaammille
yksiköille. Kokonaisuuden kannalta olisi
parasta, että valtio ottaisi ammattikorkeakouluissa rahoitustaan vastaavan
ylläpitäjän roolin.
Ammattikorkeakoulujen tekniikan
perusopintojen nuorten aloituspaikkoja
tulee vähentää asteittain 1 400 paikalla
viiden vuoden aikana. Näin päädyttäisiin 6 500 aloituspaikkaan.
Ammattikorkeakoulun perusopinnoissa tekniikan alan koulutusohjelmien

K I R J A

Markku Kortekangas (toim.)

Verkostojen
sopimusjuridiikka
KUVA Futureimagebank.com

nimikkeiden määrää tulisi supistaa
puoleen.

Kansainvälisyyttä
tutkimukseen ja
koulutukseen
Tekniikan alan koulutuksen ja tutkimuksen tulee olla valituilla painopistealoilla
kansainvälistä huipputasoa. Työryhmä
esittää, että yliopistojen pitkien tutkijaja opettajavierailujen määrät Suomesta
ulkomaille ja ulkomailta Suomeen tulisi
kaksinkertaistaa vuoteen 2012 mennessä. Myös opiskelijoita tulee kannustaa ulkomaanjaksoille.
Työryhmän mielestä Suomeen tulee
perustaa kansallinen tekniikan alan
koulutuksen neuvottelukunta, jonka
tehtävänä on ehdottaa toimenpiteitä
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
toiminnan fokusoimiseksi ja tehostamiseksi sekä vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Tähän tulee liittää koulutusohjelmarakenteen kriittinen tarkastelu sekä tekniikan alan koulutuksen erillisrahoituksen suunnittelu ja kohdentaminen.

Johtaja Yrjö Neuvo
toimi opetusministeriön asettaman
työryhmän puheenjohtajana.
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Teknologiateollisuudessa alihankinnat ovat hyvin suuri osa tuotannon kokonaisarvoa ja käyvät yhä merkittävämmiksi sitä mukaa kuin yritykset erikoistuvat. Tämä kehitys johtaa siihen, että
yhä suurempi osa lopputuotteen arvosta koostuu alihankinnoista. Samalla alihankintasopimusten määrä ja merkitys kasvavat.
Kehitys on myös johtanut osapuolten kasvavaan keskinäiseen riippuvuuteen. Aiemmin tilaajan oli usein helppoa vaihtaa
alihankkijaa, mutta erikoistumisen vuoksi se ei enää ole mahdollista. Tilaajan neuvotteluasema ei siis enää ole yhtä vahva kuin
ennen. Tästä ja muista syistä nykyisin puhutaan melko usein alihankkijan ja tilaajan välisestä kumppanuudesta. Kumppanuuden
idea ei kuitenkaan tähän mennessä ole vaikuttanut merkittävästi
sopimuskäytäntöön.
Verkostojen sopimusjuridiikkaopas on tarkoitettu
käytännön apuneuvoksi kaikille erityyppisiä teollisia alihankintoja koskevia juridisia kysymyksiä käsitteleville tai
niiden kanssa kosketuksiin joutuville. Sitä voi käyttää sekä
käsikirjana että ideoiden lähteenä teollisia alihankintoja suunniteltaessa, niistä neuvoteltaessa tai niihin liittyviä seikkoja muuten
käsiteltäessä.
Oppaan alussa käsitellään yleisiä seikkoja, joilla on merkitystä
kaikentyyppisten alihankintasopimusten kannalta. Tämän jälkeen
käsitellään sarjatoimituksia, sopimustyöstöä eli tapauksia, joissa
toimittaja työstää tilaajan hänelle toimittamia tuotteita ja lopuksi
projektitoimituksia.
Oppaan ovat laatineet yhteistoimin Pohjoismaiden teknologiateollisuusjärjestöt osana pohjoismaista juridisia kysymyksiä
koskevaa teknologia-alan yhteistyötä. Oppaan avulla pyritään
tyydyttämään yritysten vakiosopimusten ja muiden sopimusten
laadinnassa käytettävien käytännön apuvälineiden tarve.
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti
Puh. (09) 1923 382/Lappalainen
Faksi (09) 624 462
www. teknologiainfo.net
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Sixten Korkman:

”Vahva EU voi muokata
globalisaatioprosesseja”
”Suomen tulevaisuus on sidottu EU-projektiin.
Mitä vahvempi Euroopan unioni on, sitä parempi
Suomelle”, Sixten Korkman painottaa.

TEKSTI Sami Laakso

S

ixten Korkman oli yksi
niistä suomalaisista EUhuippuvirkamiehistä,
jotka saavat Sauli Niinistön tuoreessa kirjassa Viiden vuoden yksinäisyys varauksetonta kiitosta asiantuntemuksesta, joka
herätti laajaa luottamusta myös muiden
keskuudessa.
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KUVAT Jari Härkönen

Sixten Korkman johti Euroopan
unionin ministerineuvoston talouspoliittista osastoa vuosikymmenen ajan. Yksi
Ecoﬁnin tehtävistä oli vastata osaltaan
siitä, että euromaat noudattavat kasvuja vakaussopimusta eli pitävät budjettialijäämänsä alle kolmessa prosentissa
sekä inflaation kurissa. Korkman ei
kaunistele tehtävän täyttämistä.
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Sixten Korkman
• syntynyt 3.2.1948 Vaasassa
• valtiotieteen tohtori
(kansantaloustiede),
Helsingin yliopisto
• Suomen Pankki 1984–88
• valtiovarainministeriön
kansantalousosaston
ylijohtaja 1989–95
• EU:n ministerineuvoston
talouspoliittisen osaston
pääjohtaja 1995–2005

”Olemme epäonnistuneet kasvu- ja
vakaussopimuksen soveltamisessa”,
hän myöntää suoraan, mutta muistuttaa Ecofinin ja myös koko unionin
varsin rajallisista mahdollisuuksista vaikuttaa asiaan.
”Budjettiasioissa EU voi vain patistaa jäsenmaita. Niissä asioissa päätösvalta on jäsenmaissa – ja se on hyvä
asia”, Korkman sanoo. Hän kannattaa
ylipäätäänkin sitä, ettei valtaa luovuteta
kansalliselta päätöksenteolta EU:lle
”enempää kuin on tarpeellista”.
Korkmanilta löytyy – kenties johtuen
osaltaan lamavuosien virkamiestaustasta valtiovarainministeriössä – myös
ymmärrystä budjettialijäämille. Hän
muistuttaa julkisen sektorin rahoituspaineista, jotka ovat johtaneet suuret
maat toimimaan sopimusten vastaisesti. Esimerkiksi Saksa maksaa vielä maan
yhdistymisen jälkilaskua. Sen johdosta
edelleen 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta menee maan itäosien kuntoon saattamiseen. Hän haluaa myös
peilata tämänhetkisiä budjettialijäämiä
historiallista taustaa vasten.
”Vaikka kasvu- ja vakaussopimuksesta poikkeaminen on valitettavaa,
nyt ei kuitenkaan ole käsillä mikään
katastroﬁ. Historiallisesti tarkasteltuna
budjettivajeet eivät ole erityisen suuria,
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päinvastoin. Mutta on myönnettävä,
että pienet maat ovat olleet parempia
noudattamaan kasvu- ja vakaussopimusta. Niillä on ollut parempi valmius
tehdä riittäviä ratkaisuja”, Korkman
sanoo.
Hän huomauttaa, että Suomi ei ole
kärsinyt suurten sooloilusta, vaan maat
itse kantavat suurimmat seuraukset
isoista budjettivajeistaan.

Taloudessa
ennakoitavuutta
Euroalueen ja myös yksittäisten maiden talouskehitys sekä osaltaan myös
kasvu- ja vakaussopimuksen noudattaminenkin heijastuu koroissa ja euron arvon kehityksessä, joilla on suuri
merkitys suomalaiselle talouselämälle.
Korkman toppuuttelee uteluja euron
arvon kehityksestä.
”Kukaan ei voi ennakoida valuuttakurssien kehitystä. Sen voi kuitenkin
sanoa, että valuutta käyttäytyy vakaasti
ja inflaatio pysyy maltillisena, joten
meilläkin lamavuosina koettuja korkopiikkejä ei ole tulossa. Tämä vahvistaa
sekä yritysten että yksityisten ihmisten
luottamusta talouskehitykseen.”
Hän painottaa, että euron arvo tai
matalat korot eivät ratkaise yritysten

pulmia. Sen sijaan vakaa kehitys antaa
yrityksille mahdollisuuden keskittyä
niiden toimintaan kohdistuviin, esimerkiksi teknologisesta eteenpäinmenosta ja globalisaatiokehityksestä
aiheutuviin ensisijaisiin haasteisiin
varsinaisen liiketoiminnan kannalta
toissijaisten valuuttakurssi- ja korkopohdiskelujen sijaan.

Vahva EU on
Suomen etu
Julkisuudessa kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamisesta ja etenkin sen
noudattamatta jättämisestä on täällä
unionin reuna-alueella syntynyt kuva,
että Euroopan unionissa pieniltä jäsenmailta vaaditaan sanktioiden uhalla pilkuntarkkaa sääntöjen noudattamista.
Isot jäsenmaat puolestaan tekevät niin
kuin itse parhaaksi näkevät.
Korkman myöntää, että isojen jäsenmaiden sopimuksen rikkomisilla on
demoralisoiva vaikutus. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa asian merkityksestä
kokonaiskuvassa.
”Euroopan unionista on meille suuri
etu. Unionissa on tiettyjä pelisääntöjä,
ja ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa myös pienillä mailla on turvattu
asema päätöksenteossa.”

EU:n laajentumisessa vanhojen jäsenmaiden suhteellinen vaikutusvalta
heikkenee. Siitä huolimatta tähänastinen laajentuminen on ollut Korkmanin
mielestä myös Suomen etu, sillä mitä
vahvempi EU, sitä parempi jäsenmaille.
Hän puhuu unionista instrumenttina,
josta on apua globalisaatiokehityksessä.
”Unionin kautta voimme ajaa kauppapoliittisia etuja. Vahva EU voi muokata globalisaatioprosesseja. Vaihtoehtona olisi, että Yhdysvallat määräisi yksin
monista asioista”, Korkman sanoo.
Laajentumisen myötä Euroopan
unioniin on liittynyt ja liittyy yhä enem-

män vanhoista jäsenmaista eroavia
maita.
”Euroopan unioni kestää hyvin
monimuotoisuuden, se on rikkaus. Ja
unioni jopa korostaa maiden omaa
identiteettiä. Yhdistävänä tekijänä on
se, että jäsenmailla on yhteiset arvot ja
intressit”, Korkman sanoo, mutta ei ota
kantaa siihen, miten Turkin mahdollinen jäsenyys sopii yhtälöön.
Hän kuitenkin korostaa, että jo
pelkällä mahdollisuudella päästä EU:n
jäseneksi on positiivisia vaikutuksia, kun
kandidaatit pyrkivät täyttämään vaatimukset esimerkiksi ympäristöasioissa.
Siksi jäsenyysehdoista ei saisi tinkiä.

Kehityksessä
suvantotila
Laajentumista lukuun ottamatta EU:n
kehitys tuntuu matelevan. Esimerkiksi
EU:n rahoituksesta ei ole päästy sopuun
ja perustuslain voimaantulo karahtaa
kansanäänestyksiin. Korkmanin näkemyksen mukaan unionin uudistukset
ovat hyvin pitkälti sidoksissa talouden
kehitykseen, ja viime vuosina talouden
junnatessa uudistukset ovat jääneet
taka-alalle.
Hän huomauttaa, ettei eurooppalaisten poliittisten johtajien joukossa ole
tällä hetkellä Kohlin ja Mitterrandin

Talousmiehen kotiinpaluu
Sixten Korkmanin kymmenvuotinen rupeama EUtehtävissä on ohi. Hän aloitti syyskuun alussa Elinkeinoelämän Valtuuskunnan sekä Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana.
Vuosikymmenessä Suomessa on tapahtunut niin
paljon, ettei Korkman halua EVA:n tuoreena toimitusjohtajana vielä esittää voimakkaita näkemyksiä
maamme tilanteesta. Hän haluaa antaa itselleen
aikaa perehtyä asioihin.
”Lähtiessäni Suomesta Nokia-saga oli vasta alussa. Suomi on monella tapaa kansainvälistynyt, elinkeinorakenne on monipuolistunut ja kansantalous
on hyvässä kunnossa”, Korkman listaa näkyvimpiä
muutoksia.
Yksityiskohtiin menemättä Korkman sanoo, että
Suomi on osaltaan samojen haasteiden edessä kuin
monet muutkin EU-maat.
”Näitä ovat muun muassa globalisaation edellyttämät muutokset, väestön ikääntymisen heijastukset
koko yhteiskuntaan, miten työllistämme jatkossa ja
mihin maan vienti pohjautuu tulevaisuudessa.”

Toiveena avoin
keskustelu

joka nostaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheita
toisesta näkökulmasta. Sixten Korkman ei lähde ennakoimaan sitä, suhtaudutaanko EVA:n toimitusjohtaja Korkmanin näkemyksiin eri tavalla kuin Ecoﬁnin
pääjohtaja Korkmanin tai Valtiovarainministeriön
arvostetun virkamiehen lausuntoihin, vaikka ne sisällöltään olisivatkin samanlaisia.
”Toivon avointa yhteiskunnallista keskustelua.
Sitä, ettei asioita tarkasteltaisi kapeasti silmälaput
silmillä, sillä maailma on monimutkaistunut. EVA voi
toimia foorumina, joka kokoaa eri yhteiskunnallisen
taustan omaavia keskustelemaan tulevaisuuden
kannalta tärkeistä aiheista.”
Hän pitää tärkeänä EVA:n tehtävänä myös sitä,
että usein monimutkaisistakin asioista kyetään viestimään selkeästi kansalaisille.
ETLA:n osalta Korkman ei niinkään halua korostaa suhdanne-ennusteiden desimaalin tarkkaa
osumista. Hänen mielestään oleellisempaa on, että
suhdanne-ennusteita laatimalla saadaan tietoa
talouden nykytilasta ja osviittaa kasvukehitystä uhkaavista riskeistä sekä osataan kiinnittää enemmän
huomiota yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin.

EVA on ollut aktiivinen keskustelun herättäjä. Jopa
niin, että jotkut ovat haikailleet sille vastavoimaa,

VISIO 3|2005

13

veroisia visionäärejä kehityksen suuntaa
näyttämässä. Lisäksi monissa maissa
tuntuu unohtuneen EU:n alkuperäinen
tarkoitus, eli se, että unioni rakennettiin
takaamaan rauhan säilyminen Euroopassa. Ongelmaksi on myös muodostunut se, että EU on jäänyt elitistiseksi
ja liian etäiseksi. Sen toimet vaikuttavat
kansalaisiin, mutta kansalle ei ole osattu viestiä keskeisistä asioista.
Kehnosta talouskehityksestä yhtenä
ilmentymänä lienee sekin Britannian
suurimman pankin HSBC:n laskelma,
että Italia, Saksa ja Hollanti hyötyisivät,

jos ne eroaisivat rahaliitosta ja palaisivat
omien valuuttojensa käyttöön. Mätäkuun juttujako?
”Mikään idea ei ole niin tyhmä,
ettei siitä voisi kirjoittaa. Sehän olisi

taloudellinen itsemurha, jos talouden luottamus vakaaseen valuuttaan
romahdutettaisiin. Euro on antanut
vakautta ja korkotaso on pysynyt alhaisena. Se on suuri etu.”

Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) on ottanut tehtäväkseen toimia aktiivisena yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä haastaen vanhat ratkaisumallit ja tuoden esiin uusia vaihtoehtoja. Se arvioi kansainvälistä tilannetta
Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta sekä tekee politiikkasuosituksia.
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) tekee elinkeinoelämää palvelevaa
tutkimusta, jossa painopisteinä ovat yritysten menestyminen, talouden kasvu
ja kilpailukyvyn edellytykset sekä yhteiskunnan rakennemuutos.

Suomalaisia kannustettava EU-virkoihin
Sixten Korkmanin mukaan suomalaisten muutaman vuoden takainen runsas
edustus Euroopan unionin tärkeillä paikoilla pohjautui pitkälti siihen, että niin
Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa on
hyvä virkamieskunta,
josta koituu hyötyä
koko kansakunnalle.
Nyt tilanne Brysselissä on toinen. Sixten
Korkman ei ole suinkaan ainoa suomalainen, joka on jättänyt
EU:n korkean viran. Pitäisikö suomalaisedustuksen vähenemisestä
olla huolestunut?
”Kyllä ja ei”, Korkman vastaa.
Hän täsmentää,
että vaikka virkamiehet
eivät aja EU:ssa kotimaansa etuja, siitä voi
olla etua, että maan
olosuhteet ymmärretään myös virkamieskunnassa. Lisäksi pätevät ihmiset toimivat
eräällä tavalla maansa
lähettiläinä ja synnyttävät osaltaan
maastaan imagoa.
”Kieltämättä tilanne on jossain
määrin heikentynyt, suomalaisia ei ole
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enää yhtä lailla korkeissa viroissa. Toisaalta minuun on tehnyt vaikutuksen
se, millaisia nuoria Suomella on tarjota
EU-tehtäviin. Heidän valmiutensa ovat

aivan toista luokkaa, kuin meidän ikäpolvella oli aikoinaan. Nyt suomalaisia
nuoria on ministerineuvostossa, ja he
etenevät aikanaan korkeampiin ase-

miin”, Korkman huomauttaa ja muistuttaa kielitaidon ja etenkin ranskan
osaamisen tärkeydestä EU-ympyröissä.
Korkmanin mukaan Suomessa voitaisiin tehdä enemmän, jotta jatkossakin suomalaisia
nähtäisiin huippupaikoilla. Hän viittaa englantilaiseen
järjestelmään, jossa valitaan joukko
nuoria, joiden koulutukseen määrätietoisesti panostamalla pyritään siihen,
että heille kehittyy
valmiudet vaativiin
EU-tehtäviin.
Suomea on
moitittu myös siitä,
ettei se tue kansalaistensa pyrkimystä EU-virkoihin yhtä
voimakkaasti kuin
jotkut toiset maat.
Korkman myöntää lobbaamisella
olevan merkitystä,
mutta hän korostaa
kuitenkin pätevyyden ensisijaisuutta.
”Kyllä Brysselissäkin töihin halutaan
osaavia ihmisiä.”

F A K TA
Venäjä kirii ykköseksi

©Lehtikuva Oy

Teknologiateollisuuden tavaravienti kasvoi tämän vuoden tammi-kesäkuussa
euromääräisesti 18 prosenttia viimevuotisesta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden viennissä kasvua oli viidennes, sekä kone- ja metallituoteteollisuuden että
metallien jalostajien viennissä 15 prosenttia.
Suurin yksittäinen vientimaa oli edelleen Ruotsi, mutta Venäjä oli heti
perässä. Koko tämän vuoden viennissä Venäjä voi nousta vielä suurimmaksi
vientimaaksi, koska viennin kasvuvauhti itäiseen naapurimaahamme on ollut
peräti 50 prosentin luokkaa.
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Yliopiston ovi auki uudistuksille
Helsingin yliopisto on jo 365-vuotias. Sen päärakennuksessa sijaitsevan
kanslerin virkahuoneen paksujen kiviseinien suojissa voi aistia pysyvyyttä,
muttei pysähtyneisyyttä. Kansleri Kari Raiviolla on tuoreita ja monien mielestä
kyseenalaisiakin ideoita, joilla yliopistot kykenisivät parantamaan laatuaan.
TEKSTI Sami Laakso
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KUVAT Jari Härkönen

linkeinoelämän suunnalta kuului kesällä huolestuneita kannanottoja
suomalaisten yliopistojen
tasosta. Puheenvuoroissa
kannettiin huolta siitä, että koulutuksessa määrä on korvannut laadun.
Esitettiin, että nykytasoiset yliopistot
eivät kykene tukemaan riittävästi
suomalaista elinkeinoelämää globaalissa osaamiskilpailussa.
Ja kalikka kalahti. Elinkeinoelämän
lausuntoja seurasi
puolustelevia kannanottoja. Niissä
korostettiin yliopistojärjestelmän laadukkuutta ja ennen
kaikkea tarkoituksenmukaisuutta suomalaisiin olosuhteisiin.

E

Kilpailukyvyn rakentajat
Elinkeinoelämä ei kuitenkaan ole yksin
huolestunut yliopistojemme laadusta.
Arvovaltainen työryhmä toteaa raportissaan selkeästi, että yliopistoilla
ei ole nykyisin riittävää taloudellista
liikkumavaraa ja mahdollisuuksia kohdata kansainvälistä kilpailua ja kehittää
pitkäjänteisesti toimintaansa.
Työryhmän jäseninä ovat Helsingin yliopiston kansleri Kari Raivio,
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, Helsingin
kauppakorkeakoulun emerituskansleri
Aatto Prihti sekä oikeustieteen tohtori
Raimo Siltala. He tarkastelivat yliopis-
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toja Suomen kansallisen hyvinvoinnin
ja kilpailukyvyn rakentajina. Kansleri
Kari Raivion mukaan rooli kilpailukyvyn
rakentajana liittyy yliopistojen kaikkiin
perustehtäviin.
”Mehän tuotamme sen koulutetun työvoiman, jonka pitäisi vastata
siitä, että tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen olisi
Suomessa riittävän
hyvää. Kyse on siis
toisaalta perustutkimuksesta ja tutkijakoulutuksesta
eli innovaatioketjun
alkupäästä. Mutta
yliopistojen vaikutus heijastuu koko
koulutusketjuun alkaen aina lastentarhasta asti, sillä lastentarhaopettajatkin
ovat Suomessa yliopistokoulutettuja.”
Kari Raivio ei halua tehdä – toisin
kuin jotkut toiset akateemisen maailman edustajat – jyrkkää rajaa tieteellisen tutkimuksen ja tutkimus- ja kehitystyön välillä.
”En näe järkevänä enkä edes mahdollisena ruveta tekemään tiukkoja
rajoja perustutkimuksen, soveltavan
tutkimuksen ja tuotekehityksen välillä.
Kun jalostamme perustutkimuslöydöksiä, siinä mennään välillä selkeästi
alueille, joita on tavattu pitää soveltavana tutkimuksena.”

Tohtorinkoulutukseen
tohtorointia
Raivion mielestä tutkimustiedon hyödyntämisessä on selkeästi kehittämisen
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varaa. Hänen mukaansa kysymys kulminoituu siihen, kuinka yliopistot osaavat
kouluttaa sellaisia ihmisiä tohtoritasolle
asti, joita yritykset olisivat valmiita palkkaamaan ja käyttämään omassa t&ktoiminnassaan.
Hän muistuttaa, että alle yksi prosentti maailman tieteellisestä julkaisutoiminnasta tulee Suomesta. Pelkästään
sen varaan ei voida rakentaa suomalaista osaamista ja tuotantoelämää. Elinkeinoelämän pitäisi pystyä hyödyntämään
myös se Suomen ulkopuolelta tuleva 99
prosenttia tutkimustoiminnasta.

”Se edellyttää sellaisen tutkijakoulutuksen saanutta väkeä, joka pystyy
muuttamaan yrityksen näkökulmasta
hyödylliset tutkimushavainnot käytännön tuotteiksi ja palveluiksi. Meidän pitäisi virittää tutkijakoulutusta enemmän
tiedon ammattilaisten kouluttamisen
suuntaan. Ei hyvin kapean tutkimusalan
huippuosaajien suuntaan, niin kuin tällä hetkellä on tehty”, Raivio korostaa.
Hän sanoo suoraan, että tutkijakoulutuksessa pitäisi suurten määrien
sijasta panostaa laatuun. Työryhmän
ehdotuksiin sisältyykin, että tutkijakou-

lutus kytkettäisiin nykyistä tiiviimmin
huippuyksiköiden yhteyteen. Ehdotuksen logiikka löytyy siitä, että nykyisessä
rahoitusmallissa yliopistot saavat rahaa
maisterin- ja tohtorin tutkintojen lukumäärien perusteella.
”Kun näistä sovitaan opetusministeriön kanssa, niin ei vähääkään katsota
sitä, millä tasolla tutkimus sillä alalla siinä yliopistossa on. Sen johdosta meillä
annetaan tutkijakoulutusta sellaisissa
yksiköissä, joissa tieteellinen pohja on
erittäin heikko. Silloin ei myöskään koulutus voi olla kovin laadukasta. Siksi olisi

Helsingin yliopisto – eurooppalainen huippuyliopisto?
Suomalaisten yliopistojen kansainvälisestä tasosta
tikriteereissä ole esimerkiksi koulutusta punnitsevia
on esitetty varsin eriäviä näkemyksiä. Kari Raivio
kohtia.
kritisoi sitä, että yliopistoja vertaillaan kokonaisuuksina, vaikka niiden sisälle mahtuu hyvin eritasoisia
Kansainvälistyminen on
aloja.
kansallinen ongelma
Hänen mielestään
on kuitenkin oikeutetYksi suomalaisten yliopistojen puutteista on niiden
tua puhua huippuylikansainvälistymisen aste, eikä Raivio kaunistele asiopistoista siinä mielesaa. Hänen mukaansa yliopistot ovat liian sisäänlämsä, että yliopisto voi
piäviä ja jopa maan sisäinen liikkuvuus on vähäistä.
omilla toimenpiteillään
Missä jamassa Helsingin yliopiston kansainvälistymiluoda edellytykset huipnen on?
puyksiköiden nousulle.
”Heikossa”, hän toteaa yks’kantaan. Raivion näKun esitetään näkekemyksen mukaan kansainvälinen yliopisto tarkoitmyksiä suomalaisten
taa sitä, että opettaja- ja tutkijakunnasta sekä tutyliopistojen kansainvälikinto-opiskelijoista merkittävä osa on ulkomaalaisia.
sestä tasosta, kaivetaan
”Se ei riitä, että täällä on melko runsaastikin
totuutena esiin Shanghaiulkomaalaisia lyhytaikaisessa opiskelijavaihdossa.
laisen Jiao Tangin yliopisPitäisi olla niin, että ulkomaiset opiskelijat kokisivat
ton rankinglista. Raivio
tämän riittävän houkuttelevana opiskelupaikkana ja
kehottaa lähdekritiikhakeutuisivat tänne suorittamaan tutkintoa. Lisäksi
kiin.
meidän tutkimusympäristömme pitäisi olla niin houkuttelevia, että huipputason kansainväliset tutkijat
”On valitettavaa, että niin hataralla pohjalla oletulisivat tänne.”
va luokitus saa niin valtavan mediahuomion”, Raivio
sanoo siitä huolimatta, että Helsingin yliopisto ylsi
tuoreimmalla maailmanlistalla ainoana suomalaisena yliopistona kahden
Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja mosadan joukkoon sijalle
nitieteisin yliopisto. Se perustettiin Turkuun
76 ja Euroopan sarjassa
vuonna 1640 ja siirrettiin Helsinkiin vuonna
sijalle 23. Hän kritisoi,
1828. Tiedekuntia on yksitoista. Tutkintoettä tutkimus mittaa läopiskelijoita on 38 000, henkilökuntaa 7 500.
hinnä luonnontieteiden
Yliopistossa suoritetaan vuosittain 4 200 tutsaavutuksia eikä arvioinkintoa, joista tohtorintutkintoja lähes 400.
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hyvä, että tohtorintutkintojen määrästä
sovittaessa otettaisiin huomioon myös
tieteellinen taso sillä alalla.”
Tällaiset puheet aiheuttavat varmasti
melkoisen metelin monissa yliopistoissa?
”Toivottavasti”, Raivio naurahtaa.
”Mutta eihän se ole minun tehtäväni arvioida eri alojen tieteellistä
tasoa, koska en sitä tiedä. Mutta eivät
sitä tiedä ne yliopistojen rehtoritkaan,
jotka ilmoittavat suureen ääneen, että
heillä on korkea kansainvälinen taso.
Ainoastaan Helsingin ja Tampereen
yliopistoilla on siitä käsitys, koska ne
ovat tehneet sisäisen kansainvälisen
tutkimuksen arvioinnin.”

Laatu rahoituksen
kriteeriksi
Suomessa on 20 yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu, ammattikor-
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keakouluja on 29. Elinkeinoelämän
suunnalta on esitetty näkemyksiä, että
nykykäytännön mukaisen resurssien
suuren hajauttamisen sijaan panostukset pitäisi keskittää harvoihin huippuyliopistoihin.
Viime syksynä selvitysmies Jorma
Rantanen oli mietinnössään myös
resurssien suuremman keskittämisen
kannalla. Hän ehdotti pienempien
yliopistojen liittämistä suurempiin kokonaisuuksiin. Lisäksi Suomessa pitäisi
tehdä selkeä jako kansainvälisen ja
kansallisen tason yliopistoihin.
Raivio ei pidä yliopistojen lakkauttamista tai ajatusta kahden tasoisista yliopistoista poliittisesti mahdollisena. Sen
sijaan hän uskoo, että rahoituskriteerien
muutos voisi olla käyttökelpoinen keino
yliopistojen laadun parantamisessa.
Raivio sanoo olevansa pessimistinen
yliopistojen budjettirahoituksen lähi-

Kari Raivion mukaan yliopisto- ja
yritysmaailman yhteydet ovat Suomessa varsin hyvät, mutta toki niitä
voisi vielä tiivistää. ”Yliopistojen
hallituksiin voisi tulla ulkopuolisten
tahojen edustajia. Se toisi palautetta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.
Eli siitä kentästä, jota varten me
olemme olemassa.”
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vuosien kehityksestä. Siksi pitää tehdä
poliittinen valinta kilpailutettavan tai
perusrahoituksen lisäämisen väliltä.
”Jos kilpailutettavan rahoituksen
osuutta kasvatetaan, yliopistot pakotetaan keskittymään niille aloille, joilla
ne ovat rahoitusta saadakseen ensiksi
kansallisesti kilpailukykyisiä. Ja samoilla
aloilla niiden on mahdollista menestyä
myös kansainvälisesti. Siksi kannatan
Suomen Akatemian määrärahojen
lisäämistä, koska siellä on olemassa
asiallinen arviointijärjestelmä.”
Raivion mukaan rahoituskäytäntö
aikaa myöten profiloisi yliopistoja ilman, että yliopistoja tarvitsisi lakkauttaa. Darwinismia yliopistoon?
”Tavallaan, mutta positiivisessa
mielessä. Mutta niinhän se on luonnossakin, että hyvät pärjää. Ja jokaisella
yliopistolla on mahdollisuus olla jollakin
alalla hyvä.”

Uusia rahoituslähteitä
Raivio uskoo, että valtiontalouden kireys
johtaa siihen, että jatkossa yliopistojen
toimintaa pitää rahoittaa muistakin
lähteistä kuin valtion budjetista. Silloin
joudutaan pohtimaan kuinka yliopistot
voisivat saada merkittävästi tukea yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Yhtenä
keinona olisi pohdittava lahjoitusten
verovapauskäytäntöjen kehittämistä.
Ulkopuolisen rahoituksen osuuden
kasvussa on Raivion mukaan riskitekijänä se, että tutkimuksen ja opetuksen
balanssi muuttuu epäedullisemmaksi,
koska ulkopuolisesta rahoituksesta
lähes kaikki kohdistuu tutkimukseen.
Oleellista on Raivion mukaan pitää
huoli myös siitä, ettei maksajan intressi
pääse haitallisesti ohjaamaan tutkimuksen suuntautumista.
Raivio liittäisi rahoitusvalikoimaan
myös lukukausimaksut. Hänen esittämässä mallissa maksullisuuden kumoaisivat osittain EU- ja ETA-maista kotoisin
oleville annettavat opintosetelit, joita
opiskelijoille annettaisiin niin paljon,
kuin tutkintoon katsotaan kohtuudella
tarvittavan.
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Huippuyksiköt tukevat kilpailukykyä

Nokia tekee monimuotoista yhteistyötä
kymmenien yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Yhtiön teknologiapolitiikasta vastaava johtaja Erkki Ormala
kiittelee, että Nokia on perinteisesti
pystynyt Suomessa hyvin intensiiviseen
yhteistyöhön yliopistojen kanssa.
Yhteistyö on molemminpuolinen
etu. Yrityksille koituu yhteistyöstä muun
muassa uusinta tutkimustietoa hyödynnettäväksi niiden omissa prosesseissa
sekä osaavaa työvoimaa. Yliopistot
puolestaan saavat käyttöönsä esimerkiksi teollisuuden huippuosaamista
sekä rahoitusta ja opiskelijoille diplomityöpaikkoja.
Ormalan mukaan Suomessa yritysten yhteistyön laajuus yliopistojen
kanssa on Euroopassa ainutlaatuista,
mutta kehityksen suunta huolestuttaa.
“Se etumatka on hyvää vauhtia kaventumassa, joka meillä Suomessa on ollut
sekä korkean osaamisen että hyvän
yhteistyökulttuurin osalta. Suomalainen
järjestelmä ei näytä kykenevän kehittymään samassa vauhdissa kansainvälisen
kärjen kanssa”, Ormala painottaa.

Maailman parasta
osaamista
Nokia, kuten muutkin suomalaiset
huippuyritykset, käy kilpailua globaaleilla markkinoilla maailman parhaiden
yritysten kanssa. Pärjätäkseen sen on
etsittävä partnerit sieltä, missä toimintaolosuhteet ja partnereiden kompetenssi ovat parhaat.
Nokialle olisi tärkeää, että jatkossakin yliopistomaailmasta yhteistyökumppaneita löytyisi myös Suomesta, sillä
vielä tällä hetkellä yhtiön tutkimustoi-
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minnasta yli puolet tapahtuu Suomessa
ja täällä yhteistyökulttuuri yliopistojen
kanssa on pitkälle kehittynyttä.
Ormalan mukaan kansainvälisestä
toimintaympäristömuutoksesta johtuva
kilpailu edellyttäisi Suomen tiedepolitiikassa sellaisia konkreettisia päätöksiä ja
panostuksia, jotka helpottaisivat parhaiden yksikköjen kehitystä.
“Ei kansallinen tiede- ja teknologiapolitiikka saisi olla ainoastaan eri alueiden työvoimatarpeen tyydyttämisestä
lähtevää. Vähintään yhtä tärkeänä
pitäisi ottaa huomioon koko kansakunnan kilpailukyky. On toivotonta
kuvitella, että kilpailemme joka ainoalla
paikkakunnalla esimerkiksi Standfordin
ja MIT:n kanssa. Se kilpailu joudutaan
käymään parhaiden suomalaisten yksiköiden ja ulkomaisten huippuyksiköiden välillä”, Ormala sanoo ja korostaa
koulutus- ja tiedepolitiikassa ennustettavuuden merkittävyyttä.
Suomalaisessa järjestelmässä kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämistä on
koetettu hoitaa lisäämällä Suomen
Akatemian ja Tekesin resursseja. Ormalan näkemyksen mukaan se tie on
kuljettu loppuun.
“Nykytilanne edellyttäisi ehdottomasti sitä, että myös yliopistojen perusresurssien osalta pitäisi painottaa oleellisesti nykyistä enemmän kansallista
kilpailukykynäkökulmaa, eli panostaa
parhaisiin yksiköihin”, Ormala sanoo.

mukaan Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan.
Ohjelmassa pyritään luomaan pitkäjänteisellä rahoituksella kansainvälistä
huippua edustavia tutkimusryhmiä.
Tällä hetkellä kahdessa kansallisessa
tutkimuksen huippuyksikköohjelmassa
rahoitetaan kaikkiaan 42 huippuyksikköä. Vuosille 2006–2011 ohjelmaan on
nimetty 23 huippuyksikköä. Nokia on
valinnut kolme kohdetta, joiden osalta
se on sitoutunut pitkäjänteiseen rahoitustukeen.
“Nokia tarvitsee kriittistä uutta
luovaa korkeatasoista tutkimusta myös
meidän omien näkemystemme haastajaksi. Niin, että jollakulla on riittävä
kompetenssi siihen, että hän voi aidosti
käydä kriittistä keskustelua asioista.
Haluamme edistää perustutkimusta
aloilla, jotka ovat toimialan kannalta
pitkällä aikavälillä tärkeitä.”
Erkki Ormala kannustaa laajemminkin suomalaista teknologiateollisuusyhteisöä lähtemään mukaan huippuyksikköohjelmaa tukemaan.
“Kyseessä on yhteinen asia. Koska
kyseessä on avoin tutkimus, se koituu
koko yhteiskunnan hyväksi. Tiede tuottaa koko ajan ituja. Yrityksissä meidän
pitää olla herkällä korvalla ja etsiä ne
idut, jotka ovat omalta kannalta relevantteja. Nokian yhteistyö huippuyksikköjen kanssa on tämän itujen kasvualustan vahvistamista.”

Yritykset tukemaan
huippuyksiköitä
Nokian osalta vaatimukset huippuyksiköiden resurssien lisäämisestä eivät jää
pelkkien sanojen tasolle. Se on lähtenyt
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Intia on

bisneksenteon paikka
Intialla on edellytykset nousta yhdeksi maailman
talousvetureista. Suomalaisyrityksillekin avautuu
mahdollisuuksia, sillä kehittyvä maa tarvitsee
kasvunsa tueksi lisää kaikkea. Esimerkiksi
tele- ja ympäristöteknologiaa, energiaa sekä
tie- ja kuljetusverkostoja.

TEKSTI Jaakko Liikanen

KUVAT Kuvapörssi, Lehtikuva Oy ja Patrik Raski

eppo Keränen ei lähde suoranaisesti vertaamaan Intiaa aiempiin
kansainvälisiin työkomennuksiinsa, sillä 28
osavaltion ja 22 virallisen kielen maassa
elämänkirjo on lavea.
Finpron Intian-vientikeskuksen
päällikkö ryhtyy avaamaan Intiaa maana, jossa ei ole suoraa tietä mihinkään
maaliin.
”Bisnes pyörii kuten elämäkin, koskaan ei tiedä, mitä päivän mittaan
eteen tulee. Lähdet aamulla töihin,
etkä tiedä milloin sinne pääset. Matka
voi keskeytyä väkijoukkoon, lehmälaumaan, tiesulkuun tai liikenneruuhkaan.
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Maassa on vajaa viisi prosenttia maailman ajoneuvoista ja liikennekulttuuri
kieltämättä aina kokemus, myös paikallisille”, Keränen kertoo.
Selkeä ero aiempiin komennuksiin on
kieli, sillä englanti on yksi Intian 22:sta
virallisesta kielestä.
”Kun välissä on tulkki, voi musta
muuttua punaiseksi tai toisinpäin, vahingossa tai joskus tarkoituksellakin.
On aina häiritsevää, jos kontrolli asioista puhuttaessa on puolittaista.”

Seuraavassa elämässä
Kansanluonteen ilmentäjäksi sopii Keräsen mielestä ”Intian henki”.
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Intian ostovoimaiseen keskiluokkaan lasketaan
kuuluvan jopa 300 miljoonaa ihmistä. Toisaalta
40 prosenttia maailman köyhimmistä ihmisistä
asuu Intiassa, he elävät alle eurolla päivä.

Sitra sitarin maassa
Sitra ryhtyi luotaamaan Intiaa viime vuonna. Tänä kesänä
ilmestynyt Intia-ilmiö ja Suomi -raportti on ensimmäinen
taustaselvitys mahdollisuuksista, joita ilmiö ja maa sen
takana voisivat suomalaisyrityksille ja Suomen talouselämälle tarjota.
Sitran Intia-ohjelman vetäjä, tutkimuspäällikkö VesaMatti Lahti korostaa kohdentamisen ja jo hankitun
tiedon syventämisen merkitystä Intian ymmärtämisessä.
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”Yleistasolla se voisi olla hindulaisuuteen olennaisesti kuuluvaa uskoa
kohtaloon ja tulevaan elämään. Mentaliteetin huomaa kaikessa”, Keränen
sanoo ja konkretisoi asiaa käytännön
bisnesesimerkillä.
”Kun intialainen kylä ostaa yhteisen
kännykän, yksi kyläläisistä ryhtyy sen

Suomeen verrattuna pinta-alaltaan kymmenkertainen
ja väkiluvultaan 200-kertainen Intia vaatii avautuakseen
paloittelua.
”Ryhdymme nyt tarkentamaan taustaselvityksen tietoja niistä toimialoista, osavaltioista ja kasvukeskuksista,
joissa suomalaiset jo toimivat tai jotka voisivat olla suomalaisittain kiinnostavia.”
Sitran ohjelmatoiminnan johtoryhmä päätti elokuun
lopulla selvityksistä, joilla täsmätietoa lisätään. Ensimmäinen pureutuu ”suomalaisten Intioihin”, eli telekom-
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hoitajaksi lainaten puhelinta muille.
Kännykkä generoi ympärilleen toimintaa, joku myy ruokaa, toinen kiillottaa
kenkiä. He miettivät, että kun elämässä
teen hyvin nyt, voin seuraavassa elämässäni olla vaikkapa tuon kännykänhoitajan paikalla. Ja hymy löytyy aina.”
Entä korruptio?
”Hallinnossa sitä on. Vaikkakin se
on tarkalleen ottaen asioiden sujumisen vauhdittamista. Mutta pitää tietää,
kenen puoleen kääntyä. Intia on ”top

johon Keränen ryhtyy Intiaa suhteuttamaan.
Vaikka maat ovat monin tavoin
erilaisia, ovat ne yli miljardin asukkaan
valtioina ainoat samaan superraskaaseen sarjaan sijoitettavat.
Kiina on talousveturina Intiaa
edellä, sillä sen talouden avautuminen alkoi 10 vuotta aikaisemmin.
Molemmat ovat saaneet nimensä perään ilmiö-liitteen, joilla
viitataan kansainvälisen työnjaon
muutokseen. Kiinaa
pidetään teollisen
massatuotannon
“Maksamme paikallisille
mullistajana, Intiaskonsulteillemme 1 000 euroa
ta puhutaan it-palveluiden tarjoajana
kuussa. Autonkuljettajamme
ja korkean teknoloansaitsee 120 euroa. Se ei
gian maana, jonne
tuotekehitystä teolvielä riitä keskiluokkaan
listuneista maista
kuulumiseen, vaikka hänellä
entistä enemmän
siirretään. Intia on
kännykkä onkin.”
jo nyt maailman
johtava tietokoneohjelmistojen viejä, se edustaa
– down” -yhteiskunta, eli pitää aina
Intian teollisuuden kehittyneintä
tietää asian vauhdittumisen kannalta
ydintä.
tärkein henkilö.”

Uuden työnjaon
ilmiökaksikko

IT-palvelut eivät
Intialle riitä

Keränen on aiemmin käynnistänyt
terästehdasta Saudi Arabiassa ja työskennellyt useissa projekteissa Venäjällä
ja Ukrainassa. Hänellä on kokemusta
myös Kiinasta – joka on ainoa maa,

Seppo Keränen painottaa, ettei Intian kasvun tulevaisuus voi kuitenkaan olla tietokoneohjelmistoissa,
eikä varsinkaan it-palvelusektorissa.

munikaatioalan Intiaan, it-palveluiden Intiaan, metsän
ja metallin Intiaan sekä ostajan Intiaan. IT-alan Intia on
erityisesti ”Intian piilaaksossa” eli Bangaloressa Karnatakan osavaltiossa. Telealan Intia paikantunee Nokian pian
valmistuvan tehtaan myötä erityisesti Chennaihin Tamil
Nadun osavaltioon.
Toinen selvitys pureutuu”tieteen uuteen maantietoon”. Se kartoittaa Intian kasvavaa roolia tiedemaailmassa ja sitä, miten Suomen ja muun Euroopan pitäisi
tilanteeseen reagoida. Kolmas selvityksistä tilataan intia-
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”Se ei kertakaikkiaan voi olla siinä,
sillä it-palveluiden kaltainen ulkoistusliiketoiminta on lyhytikäistä, eikä voi
paljon suuremmaksi enää kasvaa. Ja
tällä hetkellä se edustaa hippusta Intian
kansantuotteesta.”

Elämää se on bisneskin. Seppo Keränen korostaa henkilökohtaisten suhteiden merkitystä Intiassa, sillä elämästä keskustellaan ystävien kesken.

laiselta tutkimuslaitokselta, jolloin näkökulmakin vaihtuu.
Peruskysymyksenä siinä on se, missä suomalaisyritysten
kannattaisi intialaisten mielestä Intiassa olla ja mihin niiden tulisi jatkossa panostaa.
Sitran Intia-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2006 lopulle, jolloin mainitut selvitykset viimeistään valmistuvat.
Mikäli ohjelmaa päätetään sen jälkeen jatkaa, se konkretisoituu nykyisestä. Silloin kyseeseen tulisivat jo mm.
yritysrahoitukseen kuuluvat asiat.
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Maailman suurin demokratia on monin tavoin
monimutkainen rakennelma, sillä kansanvalta
toimii hyvin yksilöä kunnioittaen sekä valtion,
28:n osavaltion kuin kyläyhteisöjenkin tasoilla
– niinpä monet uudistushankkeet myös
lykkääntyvät helposti.

Merkityksettömänä hän ei Intian
it-palvelutarjontaa toki pidä, haluaapa
vain laittaa asioita oikeisiin mittasuhteisiin.
”IT-palvelusektorin suurin merkitys
on kansallisen itsetunnon vahvistuksessa. Sitä hehkutetaan, koska sillä on
onnistuttu näyttämään toteen se tosiasia, että maassa on osaavaa väkeä. Ja
onhan sitä.”
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Intian bruttokansantuote kasvaa
tätä nykyä noin kahdeksan prosentin
vuosivauhtia. Nopean talouskasvun
jatkajaksi tarvitaan kuitenkin eri kokoluokan liiketoimintaa kuin tähän asti. Ja
taas tulee mukaan Kiinakin, jolla on nopeasti kehittyvänä taloutena samankaltaisia ongelmia. Molempien suuri haaste on siinä, että talouskasvuun pitää
saada mukaan huomattavasti nykyistä

suurempi osa väestöstä. Intian
kasvuun eivät riitä it-palvelut,
eikä Kiinassa tuotannollinen
perustyö.
Suurten kotimarkkinoiden
näkökulmasta väestömäärä on
etu. Mutta yhteiskuntarauhan
takaamisen kannalta on sitä
parempi , mitä suurempi osa
kansasta saa osuutensa kansantalouden kasvusta.
”Intian väestöstä 35 prosenttia on luku- ja kirjoitustaidotonta ja maan tuottavuus
yhä kovin heikko. Peruskoulutus ja infrastruktuuri vaativat
kehittämistä, jotta tuottavuus
saataisiin nousuun. Parhaillaan
maassa yksityistetään bisneksiä
ja panostetaan energiantuotannon, tiestön ja telekommunikaation kehittämiseen,
jotta kylät saataisiin yhteyteen
keskenään. Osavaltiot suorastaan taistelevat keskenään ulkomaisista tuotantolaitoksista.
Erityisetuuksia on tarjolla mm.
niille yrityksille, jotka tuovat
mukanaan työpaikkoja tai tutkimus- ja kehityshankkeisiin
liittyvää toimintaa”, Keränen
luettelee.
Ajatukseen Kiinan ja Intian
”Chindiasta” Keränen ei sellaisenaan usko.
”Aiemmin puhuttiin, että
tuleva talousmahti on Kiina tai
Intia. Sittemmin ryhdyttiin pohtimaan niiden yhteispotentiaalia, sillä maat kehittävät omaa
teollisuuttaan ja lämmittävät
poliittisia suhteitaan. Ja näkyyhän maiden tiivistynyt yhteistyö
jo vaikkapa skootteri- ja traktorituotannossa, joihin intialaisvalmistajat
tuovat osia Kiinasta. Samoin mailla on
yhteistyötä tekstiiliteollisuudessa. Olen
silti sitä mieltä, ettei syntymässä ole
Chindia, vaan sitäkin laajempi taloudellinen akseli, jolla tulee olemaan jollain
tavoin mukana myös Venäjä. Ja jos nyt
vielä kauemmas kurkistan, myös Japani
– Korea – Kiina -yhteistyö tulee jollain
aikavälillä vahvistumaan.”

I N T I A
Bisnesmenolippu Intiaan

puolestaan brändi dieselvoimaloillaan, jollaisia tarvitaan kylien sähköistämiseen.
Suomalaisyritykset ovat löytämässä
Finprolla on Intiassa tätä nykyä
väylän Intiaan. Suora lentokin joko New
töissä viisi henkilöä ja määrä on kasvaDelhiin tai Mumbaihin (ent. Bombay)
massa. Ja viime toukokuussa perustetlienee Finnairilla suunnitteilla.
tiin Indo-Finnish Business Forum, jossa
Intiassa toimii tällä hetkellä 45 selyhdessä paikallisten toimijoiden kanssa
laista suomalaisyritystä, joilla on maassa
tarkastellaan markkinoiden mahdollijo tytär- tai yhteistyöyritys. Paikallisen
suuksia. Business Forumin hallituksen
agentin välityksellä toimivia on noin
puheenjohtajana toimii Seppo Keränen
sata sekä lisäksi lukuisia projekteja
ja hallituksessa ovat Nokian lisäksi mutekeviä.
kana Finnfund, Wärtsilä sekä Andritz.
Tunnetuimmat suomalaisyritykset
Mukaan houkutellaan intialaisia ohovat Nokia, Wärtsilä, Huhtamäki ja Kone.
jelmistoyhtiöitä,
Nokialla on maan
kännykkämark”Intiassa B2B, Business to kuten Wiproa ja
Tata Consultancy
kinoista yli 60
Business on enemmän P2P Servicesiä, jotka
prosentin osuus
ovat jo investoija yhtiö rakentaa
eli Person to Person”.
neet huomattaparhaillaan matvasti ulkomaille,
kapuhelintehdasSuomeenkin. Kaikkiaan Suomessa toita Chennaihin Tamil Naduun. Wärtsilällä,
mii jo kuusi intialaisyritystä.
joka on toiminut 23 vuotta Intiassa, on

KONE käy tasaisesti
Koneella on vahva asema hissien myynti- ja huoltoliiketoiminnassa Intiassa. Jalansijaa vankensi viimevuotinen
kauppa, jolla yhtiö osti intialaisen Bharat Biljeen kyseiset
toiminnot.
Koneella on iso rooli mm. New Delhin päivittäisessä
vilinässä – metroasemien liukuportaat ja hissit ovat yhtiön
käsialaa.
Kone meni Intiaan jo vuonna 1984, omillaan yhtiö
aloitti 1990-luvun alussa ostettuaan paikallisen partnerinsa ulos yhteisyrityksestä.
Intia-ilmiöstä ei tuolloin puhunut vielä kukaan.
”Liiketoimintaamme Intiassa on kehitetty normaalein
kehitystoimin, johon “ilmiö” ei ole olennaisesti vaikuttanut. Maa on meille markkinan kasvun kautta tärkeä alue.
Nyt ja lähitulevaisuudessakin markkina on kuitenkin vielä
sangen pieni”, Koneen Aasian aluejohtaja Pekka Kemppainen sanoo ja lisää Bharat Biljee -kaupan lisänneen selvästi liiketoiminnan määrää erityisesti huollon puolella.
Kone työllistää Intiassa tätä nykyä noin 700 ihmistä.
Tuotantolaitos on Chennaissa ja sen kapasiteettia kasvatetaan parhaillaan voimakkaasti. Lisäksi yhtiöllä on Intiassa 30 kaupungissa toimiva huolto- ja myyntikonttoreiden
verkosto.
Kemppaisen mukaan Intian talouskasvun merkitys on
siinä, että markkinan kasvu on auttanut kasvattamaan
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Seppo Keräsen mukaan suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia toimia
esim. suurten intialaisyritysten sopimustuotekehittelijöinä. Vaikeuskerrointa
lisää kylläkin se, että monet suomalaisyritykset ovat pieniä globaaleille
markkinoille.
”Mutta tuotekehitys on sitä toimintaa, josta suomalaisyritysten on osattava pitää kiinni. Esimerkiksi Wipro osaa
rakentaa ohjelmiston millaisten nykyisten laitteiden välille tahansa, mutta
täysin uuden tuotteen kehittäminen on
kuitenkin haastavampaa.”
Keränen korostaa, ettei yhteistyöverkostoon kuuluminen ole aina koosta
kiinni. Paikka tuotannollisessa arvoketjussa voi löytyä pienellekin yritykselle, tai
niiden yhteistyöverkostolle. Tekelin (Suomen Teknologiakeskusten Liitto) koordinoimana voisi koota pienten yritysten ja
yksittäisten yrittäjien klusteria, joka ottaa
vakavasti suunnan kohti Intiaa.

liiketoimintaa ja kannustanut toiminnan tehostamiseen.
”Volyymin kasvun myötä firmaan on syntynyt laajempi osaamisperusta, jota on voitu käyttää myös Intian
ulkopuolisiin tarpeisiin.”
Tätä nykyä Intia on Koneelle uushissimarkkinana kappalemäärissä mitaten keskitasoa.
”Rahassa laskettuna se on kuitenkin pieni. Markkina
on kylläkin kasvanut tasaisesti, mutta paljon rauhallisemmin kuin esimerkiksi Kiina.”

Varjoja paratiisissa
Hissibisneksen tulevaisuus Intiassa ei näyttäydy pelkkänä päivänpaisteena, sillä maan tuotantokustannukset
kohoavat vääjäämättä.
”Nähtävissä on jo yleinen henkilöresurssien niukkuus.
Se johtaa kotimarkkinateollisuudessa kustannuspaineisiin, sillä työvoimakustannukset kehittyvät pitkälti viennin
ja outsourcing-teollisuuden ehdoilla”, Kemppainen huomauttaa.
Suomalaisilla alihankintayrityksillä ei ole erityistä roolia Koneen Intian toiminnoissa.
”Tietysti viennin kautta niillä jonkin verran on, sillä
Intiaan viedään osittain samoja komponentteja kuin muihinkin maihin. Mutta varsinaisesti Intiaan erikoistuneita
suomalaisia alihankkijoita tai järjestelmätoimittajia ei
meidän tarpeisiimme ole.”
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Kierrätys alkaa jo
tuotekehityksestä
EU:n säätämät ympäristödirektiivit patistavat
yrityksiä miettimään entistä varhaisemmassa
vaiheessa tuotteidensa ympäristövaikutuksia.
Ympäristömyötäinen tuotekehitys kattaa
tuotteen koko elinkaaren suunnittelupöydältä
kierrätykseen palautuvaksi romuksi.
TEKSTI Olli Manninen

KUVAT Lehtikuva Oy, Vaisala Oyj ja Jari Härkönen

lokuussa voimaan astunut WEEE-direktiivi oli ensimmäinen käytännön askel kohti
EU:n viitoittamaa ympäristöpolitiikkaa.
Romun kierrätys on alkanut vilkkaasti, mutta se on oikeastaan vain
jäävuoren huippu kokonaisuudesta.
Vuoden 2006 heinäkuussa voimaan astuvat RoHSdirektiivin vaatimukset ja vuoden 2007 elokuussa voimaan tulevat EuP-direktiivin vaatimukset edellyttävät
yrityksiltä entistä laajakantoisempaa ympäristövaikutusten huomiointia jo tuotesuunnittelussa.
Ympäristömittauslaitteita valmistavassa Vaisalassa
ennakoitiin hyvissä ajoin direktiivien tuomat haasteet.
”Uusien tuotteiden kehitystyössä on tavoitteemme
jo nyt minimoida kaikki ympäristöä kuormittavat vaikutukset koko tuotteen elinkaaren aikana. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu on yksi keskeinen tehtävä,
joka on myös määritelty yrityksemme strategiassa”,
Vaisalan laatupäällikkö Jorma Antson sanoo.
Tuotteen ekologiset ominaisuudet nousevat näin
yhtä keskeisiksi kilpailutekijöiksi kuin tuotteisiin liitetyt

E
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muut vaatimukset, kustannustekijät tai huollettavuus.

Tuotteet tarkkaan
analyysiin
Vaisalassa uusi ajattelutapa lähti aluksi liikkeelle henkilöstön kouluttamisella, minkä jälkeen varsinainen
tuotevalikoima otettiin arvioinnin kohteeksi.
”Luonteva tapa oli aloittaa tuotekohtainen analyysi säähavaintoja tekevistä radiosondeista, joiden
osuus on 30 prosenttia kokonaismyynnistämme”,
Antson sanoo.
Radiosondeista tehtiin elinkaarianalyysit hyödyntäen kahta erilaista tietokantamallia. Näiden mallien
avulla radiosondin ympäristöominaisuuksia ja tuotteen eri osien ympäristövaikutuksia voitiin arvioida
yksityiskohtaisesti.
“Radiosondin elektroniikkakomponentit, materiaalit, kuljetukset, omat valmistusprosessit ja energiankulutus vaikuttavat esimerkiksi ilmaston lämpe-
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nemiseen. Nämä vaikutukset analysoitiin tarkasti”, Antson sanoo.
Piirilevyjen rooli osoittautui ratkaisevaksi.
”Ne aiheuttivat noin 70 prosenttia
radiosondien aiheuttamista ympäristöhaitoista. Myös puolijohteet, muoviosat
ja yksittäiset komponentit aiheuttivat
jonkin verran ympäristöhaittoja”, Antson sanoo.
Tulosten jälkeen Vaisalassa päätettiin keskittyä piirilevyjen ja piirikorttien
modernisointiin ja parantaa niiden ympäristöominaisuuksia.
”Elektroniikkateollisuudessa miniatyrisointi ja integrointi kulkevat käsi
kädessä. Kun onnistutaan luomaan pienempiä ratkaisuja, myös kustannukset
pienenevät. Tässä tapauksessa myös
ympäristövaikutuksia voitiin parantaa”,
Antson sanoo.
Ympäristömyötäinen tuotekehitys
-ajattelu vietiin sitten osaksi tuotekehitysprosessin kuvausta.
”Suunnittelun eri vaiheissa tarkkaillaan nyt esimerkiksi, miten EU:n
laatimia ympäristödirektiivejä voidaan
noudattaa. Tuotekehitysprosessiimme
on rakennettu useita erilaisia tarkistusvaiheita, jotta tuotteet ovat vaadittujen

Ekologinen on etulinjassa
Yritykset, jotka jo nyt noudattavat EU:n
uusien tuotteita koskevien ympäristödirektiivien vaatimuksia, vaikuttavat
voimakkaasti koko valmistusverkoston
valmiuteen ja osaamisen kehittymiseen.
”Esimerkiksi Nokia on
ollut aktiivisesti mukana
EU:n komission projektissa, jossa on arvioitu
matkapuhelinten ympäristövaikutuksia. Nokia
on raportoinut avoimesti, miten he ovat määritelleet matkapuhelinten
ympäristövaikutukset. Näin he ovat
aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että
tuotteita koskevia ympäristömääräyksiä
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kehitetään toimialan kannalta järkevään suuntaan”, sanoo Helsingin kauppakorkeakoulun tutkija Anna Kärnä.
Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa Nokian ympäristömyötäisen tuotekehityksen käytännön
toteutuksesta.
”Nokialla on globaalisti noin 50 ihmistä, jotka
työskentelevät täysipäiväisesti ympäristöasioiden
kehittämisen parissa tuotekehitysyksiköissä. Se on
valtava määrä, sillä useissa yrityksissä ympäristöasioihin keskittyneitä asiantuntijoita on
vain muutama”, Kärnä sanoo.
”Asenteet ovat muuttuneet kym-

menessä vuodessa”, toteaa asiantuntija
Peter Malmström Teknologiateollisuus ry:stä.
”Aikaisemmin kiinnitettiin huomiota vain tuotteen elinkaaren loppupäähän, eikä mielletty ympäristön haasteita
tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta. Aiemmin ympäristöasiat saatettiin
sysätä yrityksissä tuotanto- tai varastopuolen ihmisille. Nyt ympäristöasiat
ovat nousseet johdon strategioiden
sisällöiksi”, Malmström sanoo.
Teknologiateollisuus on aktiivisesti
kertonut jäsenyrityksilleen, millaisiin
haasteisiin EU:n uudet ympäristödirektiivit yrityksiä velvoittavat.
”On toki muistettava, että esimerkiksi lyijypäästöistä vain prosentti tulee

Vaisalan radiosondi on osa luotausjärjestelmää, joka kerää säähavaintotietoja yläilmakehän paineesta, lämpötilasta, kosteudesta
sekä tuulen nopeudesta ja suunnasta. Tuotteen elinkaarianalyysien avulla on pystytty parantamaan radiosondin ympäristövaikutuksia.

direktiivien mukaisia”, Antson sanoo.
Radiosondeista
saatuja elinkaarianalyysituloksia hyödynnetään
myös muissa Vaisalan tuoteryhmissä.

Vastuu koko
arvoketjusta
Antson sanoo, että kuluvan vuoden
aikana Vaisalassa saatiin tuotteet hyvissä ajoin elokuussa voimaan tulleen
WEEE-direktiivin mukaisiksi. Vaadittu
erilliskeräyksen merkintä on lisätty kaikkiin tuotteisiin. Vaisala on myös liittynyt
yhtenä perustajajäsenenä vastuulliseen
tuottajayhteisöön organisoimaan ja
kustantamaan elektroniikkaromun kierrätystoimintaa Suomessa. Nyt tuotevalikoimaa mukautetaan vuoden 2006
heinäkuussa voimaan astuvan RoHS-di-

sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta”,
Malmström huomauttaa.
”Tuotekehityksessä on tärkeää ennakoida ajoissa tulevina vuosina voimaanastuvien tuotteita koskevien EU-direktiivien
vaatimukset”, Kärnä muistuttaa.
Malmströmin mukaan tuotevastuun
merkitys nousee ratkaisevaan asemaan.
”Verkostoituvassa taloudessa, jossa
tuotteiden tuotanto perustuu entistä
laajemmin sopimusvalmistukseen, voi
olla välillä hankala määritellä tuotevastuuta”, hän sanoo.
Voimaan astunut WEEE-direktiivi
ja vuoden vaihteesta voimaan astuva
RoHS-direktiivi herättävät paljon kysymyksiä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä.
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rektiivin vaatimusten mukaiseksi. Direktiivi säätelee terveydelle ja ympäristölle
haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja
elektroniikkatuotteissa.
”Tuote tuotteelta on mietittävä,
löytyykö korvaavia komponentteja ja
raaka-aineita, tai onko tuotteella ylipäätänsä enää elintilaa markkinoilla”,
Antson sanoo.
Antson pitää EU:n ympäristödirektiivejä myönteisinä asioina, sillä ne ovat
syntyneet yhteistyössä tuotteiden valmistajien kanssa ja yhteiset pelisäännöt
selkiinnyttävät myös toimintaa.
”Tuotevastuu nousee keskeiseen
asemaan, sillä tuotetta markkinoiva tai
valmistava yritys ottaa samalla vastuun
myös koko tuotteen arvoketjusta. Globaalisti verkostoituneessa maailmassa
tämä merkitsee entistä syvempää luottamusta alihankkija- ja sopimusvalmistajaverkoston kanssa”, Antson sanoo.

”Koulutukselle on mittava tarve. Tietoa tarvitaan, samoin myönteistä asennoitumista. Ympäristömyötäinen tuotekehitys
tulisi nähdä pitkän tähtäimen kilpailukyvyn
kysymyksenä eikä vain viranomaisvaatimuksina”, Malmström sanoo.
Helsingin kauppakorkeakoulu ja
Tampereen tekninen yliopisto suunnittelevat yhteistä koulutusohjelmahanketta
teknologiateollisuudelle, jossa keskeisinä teemoina ovat tuotteiden elinkaaren
hallinta ja tuotevastuukysymykset.
Tähän asti ympäristömyötäiseen
tuotekehitysosaamiseen liittyvä koulutus
on ollut hyvin hajanaista, kertoo Anna
Kärnä. ”Moduleista koostuva koulutuspaketti on suunnattu yritysten ohella
myös oppilaitoksille ja opiskelijoille”.

Tuotteen
elinkaarta ja
kierrätystä
säätelevät
direktiivit
Käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä on
EU:ssa määrätty WEEE-direktiivillä,
jonka vaatimukset astuivat voimaan
13. elokuuta. RoHS-direktiivi säätelee
haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja
elektroniikkateollisuudessa ja astuu voimaan heinäkuun 2006 alussa.
Lisäksi tuotantoa tulevat normittamaan vuonna 2007 voimaan tuleva
REACH-kemikaalilainsäädäntö sekä
EuP-direktiivi.
EuP-direktiivi on osa EU:n yhdennetyn tuotepolitiikan (IPP) toteuttamista.
Direktiivin ja yhdennetyn tuotepolitiikan
perusperiaatteisiin kuuluu elinkaariajattelu, joka tulevaisuudessa velvoittaa
ympäristövaikutusten huomioimiseen
jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa.
WEEE-direktiivi
Koskee käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden sekä sähkö- ja
elektroniikkaromun erilliskeräyksen ja
käsittelyn järjestämistä. Kansalliset vaatimukset tulivat voimaan 13.8.2005.
RoHS-direktiivi
Säätelee tiettyjen terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden, kuten lyijyn
ja kadmiumin, käyttöä ja käsittelyä
sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Vaatimukset tulevat voimaan 1.7.2006.
EuP-direktiivi
Puitedirektiivi energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun
vaatimusten asettamista varten. Sen
tavoitteena on määritellä, miten ympäristönäkökohdat tulisi huomioida jo
tuotekehitysvaiheessa.
REACH eli EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö
Komission ehdotus REACH-asetukseksi
on EU:n käsittelyssä. Asetus astunee
voimaan vuoden 2006 lopussa.
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Alihankkijat kehittävät
yhteistoimintaansa
Teknologiateollisuus ry:ssä toimii kahdeksan
toimialayhdistystä ja 28 toimialaryhmää, joista
alihankkijat on yksi.
TEKSTI Jaakko Liikanen

”

KUVAT Kuvapörssi ja Lehtikuva Oy

yllä se mielestäni lähti
liikkeelle jo parikymmentä vuotta sitten. Ryhmä
alihankkijoita meni FinnTec -messuille yhteisen
osaston alla”, vastaa asiantuntija Matti
Spolander Teknologiateollisuudesta
uteluun siitä, mistä alihankkijat-toimialaryhmän muotoutuminen Teknologiateollisuus ry:n organisaatiossa alkoi.
Alihankkijat-toimialaryhmä edustaa
teknologiateollisuuden alihankkijoita.
Ja koska alihankintaa tehdään kaikilla
teollisuuden aloilla, ovat toimialaryhmän nykyisten 76 yrityksen joukossa
edustettuina kaikki teknologiateollisuuden toimialat.
Tyypillinen alihankkijat-toimialaryhmän jäsen on pienehkö konepajayritys,
joka toimii eteläisemmässä Suomessa.

K

Yhteistyön puolesta
Toimialaryhmän toiminnassa painottuu
vaikuttaminen alihankkijoiden tärkeiksi

katsomien asioiden edistämiseen. Sellaisia ovat muun muassa päähankkijaalihankkijasuhteiden kehittäminen sekä
yhteyksien luominen asiakasyrityksiin.
Rooliin alihankkijoiden toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi
kuuluvat myös vientiyhteistyöhön, kansainvälistymiseen sekä verkottumiseen
liittyvät kysymykset. Alihankkijat ovat
muun muassa tutustuneet Baltian alueeseen ja kartoittaneet mahdollisuuksiaan hankkia alueelta yhteistyökumppaneita.
Alihankkijat-toimialaryhmällä on
pysyvä edustus pää- ja alihankkijoiden
yhteisessä alihankintatyöryhmässä,
johon erityisesti suurimmat ja kenties
kasvuhaluisimmat alihankkijat ovat
hakeutuneet.
”Alihankintatyöryhmän päätarkoitus on toimia alihankkijoiden ja
päähankkijoiden yhteistyöelimenä ja
kehittää niiden keskinäistä toimintakulttuuria. Työryhmään kuuluvista yrityksistä noin puolet on päähankkijoita

ja toinen puoli alihankkijoita”, Spolander kertoo.
Toiminta pää- ja alihankkijoiden yhteistyöelimenä pitää sisällään monenlaisia asioita. Tuottavuutta ja kilpailukykyä
parantavista toimintakäytännöistä aina
yhteistyön avoimuutta ja luottamusta
luotaaviin kysymyksiin. Ja konkreettisimmillaan selvityksiä käytännöistä,
joilla yhteispeliä voitaisiin entisestään
parantaa.
Matti Spolander huomauttaa, että
viimeksi on työn alla ollut laaja selvitys
tuotantotiedon siirtämisestä yritysten
välillä. Eli siitä, kuinka tietoa vaikkapa tuotantoennusteista, tilauksista ja
toimituseristä parhaiten siirrettäisiin
yhteistyöverkostoon kuuluvien yritysten
välillä. Sillä kilpailukyvyn tehostamisen
kannalta on olennaista se, miten tieto
liikkuu yhteistyöverkostossa mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. Helppoa
tämä ei kuitenkaan ole.
”Käytännöllisintä olisi jonkinlainen
yhtenäinen toimintatapa, mutta sellaisen kehittäminen näyttää ainakin tällä
hetkellä vaikealta. Käytännössä nämä
yhteistyöverkostojen väliset tiedonsiirtojärjestelyt toteutettaneen ainakin
lähitulevaisuudessa yhteistyökumppanusten välillä tapauskohtaisesti”, Spolander toteaa.

Kilpailu trimmaa yhteistyöverkostoja
ohjelmaa vetävä Harri Jokinen
avaa kannettavansa ja antaa
tulla. Esiin vyöryvät kansainvälistyminen, suurten kansainvälisten yritysten määrätietoisuus
muuttua teollisten palvelujen
tarjoajiksi, tuotannon ja tuotekehityksen siirtyminen
toimittajaverkostoille, Aasian ja erityisesti Kiinan
markkinoiden kasvu ja alhaisten valmistuskustannusten houkuttelevuus, sillä paine kustannusten karsimiseen on raju. Kun keitokseen lisätään vielä väestön

Globaali kilpailu laittaa yritysten toimintamallit uusiksi, sillä laadukasta jälkeä tekevä
kustannustehokas ratkaisu menestyy.
Haaste on kova monille suomalaisille teknologiateollisuuden alihankkijoille, sillä erityisosaamistaan pitää
kehittää, jotta paikka tuotantoketjussa aukeaisi.
Maailmantaloutta mylläävät muutosvoimat ovat
moninaiset. Teknologiateollisuuden kansallista TRIO-
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ikääntyminen ja se, ettei esimerkiksi
toimiala hirveästi kiinnosta nuorisoa,
kaartuvat suupielet monissa yrityksissä
kohti lattiaa.
”Kyllähän muutosvoimat hieman
uhkaavina näyttäytyvät, ohjelmapäällikkö sanoo ja korostaa suurimpana yksittäisenä haasteena juuri globalisaatiota.
Se haastaa sekä elektroniikka- ja sähköteollisuuden että kone- ja metallituoteteollisuuden. Jälkimmäisen kohdalla
haaste on kiperämpi, sillä tyypillinen
alihankintayritys mm. Teknologiateollisuuden alihankkijat-toimialaryhmässä
on juuri pienehkö, erilaisia koneistuksia
tekevä yritys.”
”Etenkin kone- ja metallituoteteollisuuden tuottavuus on pysynyt vuodesta
toiseen alhaisella tasolla, Jokinen sanoo
viitaten käyrään kannettavansa näytöllä. Elektroniikkateollisuuden kehitystä
kuvaava viiva on erityisesti Nokian ja
sen verkostojen vaikutuksesta muotoutunut täysin toisenlaiseksi.”

Järjestelmätoimittajat
haussa
Ohjelmapäällikkö korostaa kuitenkin,
että vaikka paineet kehittyä ovat suuret, sisältyy murrokseen isoja kasvun
mahdollisuuksia.

”Kasvun paikkoja on mutta kysymys kuuluu, miten tämä nykyinen
murrosvaihe osataan Suomessa riittävän laajasti hyödyntää. Meillä on yhä
aivan liian vähän sellaisia alihankkijoita,
jotka voisivat toimia suurten päähankkijoiden järjestelmätoimittajina tai erikoistuneina komponenttitoimittajina,
joilla olisi paikka lopputuotevalmistajien
tuotannollisessa yhteistyöverkostossa.
Tällainen yritysten kasvustrategioiden
tukeminen ja neuvonta kasvun toteuttamiseksi on myös TRIO-ohjelman varsinainen työmaa. Näin ohjelman alueellisten vetäjien merkitys on menestyksen
kannalta erittäin tärkeää. Onkin ollut
mukava huomata, että paikallistasolla
on aktiivisuutta tähän työhön.
Paikalliset TRIO-yhteyshenkilöt ovat
olleet neuvonnassaan ja yhteydenotoissaan yrityksiin kiitettävän aktiivisia.”

Vain ydinbisnes jää
Oman tuotannon jalostusarvoa ja tuottavuutta pitäisi kasvattaa, jotta yritys
pääsisi mukaan tuotannolliseen yhteistyöverkostoon.
On Jokiseltakin yrityskäynneillä ja
tapaamisissa kysytty, että mitä te siitä
yhteistyöverkostosta vaahtoatte, ei se
uusi juttu ole.

TRIO avuksi kun kilpa kovenee
Tulevaisuuden kasvun rakentaminen edellyttää yrittäjiltä ja omistajilta poikkeuksellista
rohkeutta ja riskinottokykyä. TRIO tarjoaa kumppanuutta näiden kasvustrategioitten
toteuttamiseksi. Valtakunnallinen TRIO-ohjelma vuosille 2004–2009 kokoaa kattavan
iskukykyisen joukon organisaatioita kehittämään toimialan yritysten liiketoimintaa ja
kansainvälistä kilpailukykyä.
Yritysten sekä niiden verkostojen kehittäminen kohdistuu
• teknologian tason nostamiseen
• liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
• kansainvälistymiseen
Tavoitteena on kasvattaa Suomeen
• 20 uutta kansainvälisen tason järjestelmätoimittajaa
• 100 strategista kumppania
• 200 kasvuhakuista yritystä kehittymään järjestelmätoimittajaksi
• 500 pk-yritystä erikoistumaan kansainvälisesti toimivien verkostojen jäseniksi
Lisätietoja osoitteesta www.teknologiateollisuus.ﬁ
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”Eihän se toki mikään salaisuus ole
ollut enää pitkiin aikoihin, että suuret
päämiehet keskittävät toimituksiaan
entistä harvemmille yhteistyökumppaneille ja rakentavat näiden kanssa
pitkäjänteisiä yhteistyösuhteita”, hän
myöntää.
Globaali kilpailu on kuitenkin muuttanut pelin entistä kovemmaksi.
Jokinen korostaa, että kiristynyt
kilpailu on laittanut suuret päähankkijat miettimään strategioitaan vielä
kerran uusiksi. Ja vaikka ydintoimintoihin keskittymisestä on puhuttu jo
pitkään, pyrkivät päähankkijat entistä
enemmän tekemään jatkossa itse vain
sen, jota kukaan muu ei voi niille tehdä.
Esimerkistä käyvät vaikkapa brändin- ja
asiakastiedonhallinta ja strategisesti
tärkein tuotekehitystyö. Kaikki muu
ohjataan yhteistyöverkostolle, jossa on
tietty määrä päähankkijan suuntaan
vastuullisia järjestelmätoimittajia ja sillä
puolestaan oma verkostonsa erikoistuneita komponenttitoimittajia.
”Tietysti sitten vielä juhlapuheissa ja
käytännössä esiintyy yhä kahdenlaista
todellisuutta. Toisaalla suuryrityksen
johto voi puhua kauniisti kumppanuuden uudesta ajasta ja toisaalla saman
yrityksen hankintatoimi saattaa käskyttää näitä samaisia kumppaneita jo
aiemmin omaksutuilla äänenpainoilla”,
Jokinen hymähtää.
Ja kannettava pyöräyttää ruudulle
uudet pylväät. Kokonaistyövoimakustannuksia katsottaessa Suomi on 21,4
eurolla tunnissa EU:ssa keskitasoa,
samalla viivalla mm. Ruotsin kanssa.
Uudet EU-maat sekä Venäjä ja erityisesti Kiina ja Intia lyövät peliin aivan
uudenlaisia lukuja. Venäjällä luku on
2,2 euroa, Kiinassa 0,8 ja Intiassa 0,6.
Luvut ovat jo omiaan selittämään sitä,
että globaalitaloudessa kasvu helposti
siirtyy ulkomaille
”Ei työvoimakustannus tietysti ainoa kriteeri ole, tarvitaan myös tuotannollista laatua ja toimitusvarmuutta,
joissa suomalaisyritysten tilanne ei ole
lainkaan huono. Mutta tuotannon tehostamisen tarpeeseen ja oman erityisosaamisen tarkkaan kartoittamiseen on
laajalla rintamalla herättävä nyt.”

Järjestelmätoimittajaksi kasvanut

ja käyttämämme komponentit on tehty kustannustehokkaasti ja
Komas Oy on juuri sellainen teknologiateollisuuden
oikeassa paikassa. Näin
hankinnallamme on jo
yritys, jonka kaltaisia soisi Suomessa olevan
pitkään ollut tarvetta
huomattavasti nykyistä enemmän.
kansainvälistyä. Varsin
luultavaa on myös se,
että jossain vaiheessa meillä on myös
Jyväskylän maalaiskunnassa toimiva
tarvittavine investointeineen on ollut
omaa valmistusta Suomen ulkopuolelTeknologiateollisuuden alihankkijattuloksenteon kannalta raskasta.”
la”, toimitusjohtaja toteaa.
toimialaryhmään kuuluva Komas on
kasvanut ripeästi.
Ohjaustehostin käytössä
Komas syntyi yrityskaupalla vuoden
Tukea antava TRIO
2002 lopulla Patrian myytyä Jyväskylän
Jukka-Pekka Nikulan mukaan kehittysopimusvalmistusliiketoimintansa yhtiön
minen järjestelmätoimittajuuteen on
Teknologiateollisuuden TRIO on kehitoimivalle johdolle.
haasteellinen projekti. Kasvanut toimittysohjelmana Nikulan mielestä paikalEnsimmäisen oman yrityskauppantajaverkosto kaipaa tarkkaa ohjausta ja
laan, oikeastaan kahdesta syystä.
sa yhtiö teki keväällä 2003, jolloin se
Komas on useimmiten päävastuullinen
”Ensiksikin sen linjauksista saa
osti tikkakoskelaisen Tikka-Putket Oy:n
toimija lopputuotevalmistajan suunhenkistä tukea ja uskoa siihen, että
hydrauliikkaputkivalmistuksen. Samana
taan.
omaksumamme strategia on oikea. Ja
vuonna Komas osti myös seinäjoke”Olemme panostaneet ja panostoisekseen ohjelman valtakunnallisuus
laisen Asvan koneistusliiketoiminnan
tamassa huomattavasti paitsi oman
takaa asialle jatkuvan rummutuksen
sekä koneistus- ja hitsausalihankkija
toimintamme hallintaan ja kehittäja muokkaa näin yleisesti maaperää
Jaakko Udelius Oy:n sen vierestä. Viime
miseen myös sähköisen tiedonsiirron
suotuisammaksi omankin toimintamme
vuonna yhtiö osti Patrian sopimusliikejärjestelmiin. Sillä verkoston ohjaus on
kannalta.”
toiminnan Vammalasta ja tänä vuonna
haastavaa. Siinä korostuvat tiedon välitMyös seminaarit ja muut tilaisuudet,
suolahtelaisen Koneistamo H & L Oy:n
tämisen nopeus, helppous sekä tiedotjoita Keski-Suomenkin TRIO-kehittämissekä Juhani Mäkivirta Oy:n Kurikasta.
tamisen läpinäkyvyys, sillä toimiakseen
hankkeen ympärillä järjestetään, ovat
Näin yritysostoilla kasvanut elekttehokkaasti ja nopeasti koko verkoston
foorumeina paikallaan – saattavathan
roniikka- ja puolustusvälineteollisuuden entinen komponenttitoimittaja on hankkinut uutta asiakaskuntaa kotimaisesta raskaammasta ajoneuvoteollisuudesta ja
on toimitusjohtaja Jukka-Pekka
Nikulan luonnehtimana “hyvällä
tiellä” järjestelmätoimittajaksi.
Siinä roolissa Komas valmistaa
tätä nykyä loppuasiakkailleen
ajoneuvorunkoja ja jonkin verran
valmiita ajoneuvojakin.
”Nykyisestä noin 50 miljoonan euron
tilaisuudet yhteen paikallisia päähankon tiedettävä kannaltaan olennaiset
liikevaihdostamme puolet tulee järjestelmäkijoita sekä niiden järjestelmätoimittuotannolliset seikat ja olosuhteiden
toimituksista, jalostusarvosta ehkä vähän
tajiksi ja erikoistuviksi alihankkijoiksi
muutokset.”
vähemmän, koska siihen sisältyy paljon
pyrkiviä yrityksiä.
Kansainvälistymisestä puhuttaessa
myös ulkoa ostettavaa työtä. Ja liiketoi”Kannaltamme on ilman muuta
Nikula painottaa jatkuvan tilanteen
mintamme toinen puolisko koostuu yhä
hyvä päästä kuulemaan lopputuoseuraamisen merkitystä. Hän sanoo
komponenttivalmistuksesta, jota sitäkään
tevalmistajien ajatuksia tulevasta ja
muutaman päähankkijan jo väläytelemme ole hylkäämässä”, Nikula sanoo.
yhteistyön mahdollisuuksista. Mutta
leen ajatusta siitä, että materiaali- ja
Noin 400 henkeä työllistävä yhtiö
käytännön asiat järjestetään silti aina
komponenttihankintoja voisi suunnata
tekee viivan alle tällä hetkellä niukasti
yhteistyössä keskenään olevien yritysmyös Suomen ulkopuolelle. Ajatuksia
plusmerkkistä tulosta.
ten välillä”, Nikula huomauttaa.
kannattaa kuunnella.
”Vähän tulee, mutta tulee kui”Meidän on järjestelmätoimittajana
tenkin. Sillä bisneksen kasvattaminen
pidettävä huolta siitä, että ostamamme

VISIO 3|2005

35

K O L U M N I
© Lehtikuva Oy

Millainen on Suomen tulevaisuuden käsikirjoitus?

G

lobaali verkostoyhteiskunta on synnyttämässä
taloudessamme aivan
uudenlaisia haasteita,
kuten Manuel Castells
on osoittanut. Näiden haasteiden kunnollisesta ymmärtämisestä ja niihin
reagoimisesta riippuu Suomenkin talouden tulevaisuus.
Tilanne on aidosti haastava. Tällä
hetkellä Yhdysvallat johtaa maailman
kehitystä ylivoimaisesti. Se on yksinään
kolmasosa koko maailman BKT:stä, sen
sotilasvoimien budjetti on yhtä paljon
kuin muun maailman yhteensä, ja se
investoi yksinään puolet koko maailman tutkimus- ja kehityspanostuksista.
Samaan aikaan Aasia on nousemassa
nopeasti. Kiina ja Intia kasvavat melkein
10 % vuosivauhtia, ja niiden kanssa on
hyvin vaikea kilpailla rutiinituotannon
sijoittumisessa. Euroopan hidas kasvu
tarkoittaa, että se on jäämässä kehityksessä altavastaajaksi.
Euroopan ei tarvitse silti kirjoittaa
itse itselleen tragedianäytelmää, jossa
Euroopalle olisi varattuna väistämätön
kohtalo muuttua maapallon vanhainkodiksi ja ulkoilmamuseoksi. Mitään
tällaista tulevaisuutta ei ole kirjoitettu
mihinkään, jos eurooppalaiset eivät
muodosta siitä itsensä toteuttavaa
profetiaa. Eurooppa voi yhtä hyvin kirjoittaa itselleen tulevaisuuteen onnistumisen roolin. Tämä edellyttää kuitenkin
uudistusta nykyisessä käsikirjoituksessamme eli tarttumista globaalin tietoyhteiskunnan ytimessä olevaan luovan
talouden haasteeseen.
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Ilmaisu ”luova talous” on tässä ymmärrettävä sen oikeassa merkityksessä
eli laajemmassa mielessä kuin Richard
Floridan kaltaisten populaarikirjoittajien ideat ”luovasta luokasta”, joka
antaa ymmärtää, että on olemassa
vain jokin pieni luovan työntekijöiden
ja luovan taloudellisen toiminnan alue.
Vakavammassa analyysissä luovan talouden ytimenä on siirtymä talouteen,
jossa kilpailu perustuu hyvin laajasti
innovatiivisuudelle. Erityisesti Manuel
Castells on korostanut empiiriselle
aineistolle perustuvassa analyysissään,
että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tapahtunut vuoden 1995 jälkeen selvä
innovaatiopohjainen tuottavuuden
kasvun nopeutuminen. Kun sitä edeltävänä vuosikymmenenä työn tuottavuus
kasvoi teollisuudessa keskimäärin 1,6%
vuodessa, niin vuodesta 1996 lähtien
se on kasvanut 3,1 % vuodessa eli
kaksinkertaisella nopeudella. Vuoden
2000 ”Internet-kuplan” puhjettua tuotavuuden kasvu on yhä jatkunut samalla tasolla. Luovan talouden ydin ei ole
koskaan ollutkaan dotcomit ja ajatus
loputtomasta markkina-arvon kasvusta,
jossa yhtiön tuloksella ei ole väliä, vaan
innovaatioille perustuva tuottavuuden kasvu. Harvardin ekonomisti Dale
Jorgenson on osoittanut samanlaisen
kehityksen monissa muissakin maissa.
On täysin ratkaisevaa ymmärtää
käsite innovaatio tässä oikealla tavalla. Innovaatio ei tarkoita pelkästään
”tuote”innovaatioita, vaikka nämä ovat
tietysti ratkaisevia. Tuottavuuden kasvu
liittyy hyvin keskeisesti innovaation mui-

hin tasoihin, joita ovat teknologinen
innovaatio, prosessi-innovaatio, organisaatioinnovaatio ja bisnesinnovaatio.
Kaikkein suurimmat tuottavuuden
kehitykset saadaan, kun onnistutaan
yhdistämään innovaation eri lajeja.
Nämä kaikki innovaation ulottuvuudet
ovat yhtä lailla olennaisia puhuttiinpa
sitten ns. perinteisestä teollisuudesta tai
IT:n tapaisista uusista aloista.
Itse asiassa Suomen menestys riippuu siitä, kuinka laajasti tässä täydessä
mielessä ymmärretty ”luova talous” läpäisee koko taloutemme. Kaikki perinteiset alatkin pitää saada mukaan uudistamaan innovatiivisesti toimintaansa
tuotteiden, teknologian, prosessien,
organisaation ja bisneksenteon alueilla.
Silloin vanhoilla aloilla voidaan synnyttää uutta arvoa myös yhdistämällä niitä
uusiin aloihin; esimerkiksi muotoilun ja
perinteisen teollisuuden välillä. Samalla
tavalla hyvinvointivaltion rakenteita
pitää uudistaa yhdistämällä uudenlaisia innovaatioita bioalalta esimerkiksi
terveydenhoidon organisointiin. Luova
talous tarvitsee myös luovan hyvinvointivaltion. Joistain asioista, kuten vaikka
vanhenevan maailman kohdalla ikääntyvien itsenäisen elämän ratkaisuista,
voi syntyä kansainvälisesti vientituloja
synnyttäviä konseptejakin.
Juuri tällaisessa kokonaisvaltaisessa
luovuudessa on Suomen ja Euroopan
mahdollisuus. Globalisaatiolle on tällä
hetkellä tarjolla erityisesti kaksi käsikirjoitusta. Amerikkalainen käsikirjoitus
perustuu ”winner takes it all” -idealle,
jonka ajatellaan silti jotenkin lopulta

TA PA H T U U
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN AJANKOHTAISIA TAPAHTUMIA 2005
12.10.

13.10.

14.10.
tuottavan koko maapallolle ”happy
endin”. Tämä ei ole kuitenkaan empiirisen aineiston valossa uskottavaa.
Aasialainen käsikirjoitus on se, että Kiina nousee muutaman vuosisadan kestäneen lyhyen väliajan jälkeen jälleen
maailman hallitsevaksi valtakunnaksi ja
määrittää arvot, joilla kilpailu tapahtuu.
Parhaimmillaan Suomi ja Eurooppa voivat tarjota globalisaatiolle vaihtoehdoksi käsikirjoitusta, jossa luovuus yhdistyy
inhimillisempään yhtäläisten mahdollisuuksien yhteiskuntamalliin. Tämän
roolin onnistunut toteutus edellyttää,
että muodostamme tarkan analyysin
globaalin tietoyhteiskunnan kehityskuluista, sillä vain näin voimme löytää realistisesti uudistuneen roolimme
muuttuneessa kokonaisnäytelmässä.

27.–28.10.

1.12.

MUITA TAPAHTUMIA
25.–26.10.

Pekka Himanen
TKK:n ja Helsingin yliopiston
tutkimuskeskus HIIT on aloittanut
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tukemana laajan globaalin
tietoyhteiskunnan tutkimushankkeen, jonka päätutkijaksi on
nimitetty Pekka Himanen.
Himanen toimii tutkimusta
tukevana professorina myös Taideteollisessa korkeakoulussa ja
vierailevana professorina Oxfordin
yliopistossa.
pekka.himanen@hiit.ﬁ
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TRIO-seminaari, Lahden messukeskus, Lahti
Lisätietoja: Projektipäällikkö Harri Jokinen, (09) 1923 294,
harri.jokinen@teknologiateollisuus.ﬁ tai sihteeri Satu Laakso,
(09) 1923 356, satu.laakso@teknologiateollisuus.ﬁ
Teknologiateollisuuspäivä
Koneteknologiakeskus ja Turun ammattikorkeakoulu, Turku
Päivän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos
Rauno Mattila, Trafotek Oy
Lisätietoja: Asiantuntija Juho Kesseli, puh (02) 279 0091,
jussi.kesseli@teknologiateollisuus.ﬁ tai sihteeri Eija Laine
puh. (02) 279 0095, eija.laine@teknologiateollisuus.ﬁ
MUOTO 2005 -ohjelman tutkijatapaaminen
Tekes, auditorio, os. Kyllikinportti 2, Helsinki
Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Arto Ruokonen,
gsm 040 501 7095, arto.ruokonen@teknologiateollisuus.ﬁ
Alumiinipäivät 2005, Holiday Club Caribia, Turku
Teknologiateollisuuden Alumiinituotteet-toimialaryhmä järjestää
vuosittain Alumiinipäivät, nyt järjestyksessä neljännet. Päivien
tarkoituksena on esitellä alumiinituotteiden käyttökohteita,
valmistusmenetelmiä ja muita ajankohtaisia asioita.
Päivät on tarkoitettu alumiinituotteen suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä sekä opetustoimesta vastaaville henkilöille.
Lisätietoja: Pentti Kangasmaa, puh. (09) 1923 292,
040 569 2481, pentti.kangasmaa@teknologiateollisuus.ﬁ
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden teemailtapäivä, Palace, Helsinki
Tilaisuudessa keskustellaan suomalaisen elektroniikka- ja sähköteollisuuden menestystekijöistä vuoteen 2020.
Lisätietoja: Marja Hamilo, puh. (09) 1923 395,
marja.hamilo@teknologiateollisuus.ﬁ

14.–15.11.

Palvelut ja innovaatiot liiketoiminnan uudistajina -seminaari
Oslossa järjestetään 25.–26. lokakuuta yhteispohjoismainen
palvelukonferenssi, jossa pohditaan muun muassa palveluiden ja
innovaatioiden roolia liiketoiminnan uudistajina. Suomesta
kokousta on järjestämässä Tekes.
Lisätietoja: www.tekes.ﬁ
SoL Conference 2005, TKK Dipoli
Society for Organisational Learning Finland ry (SoL) järjestää
yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipolin
sekä Jyväskylän Tiimiakatemian kanssa konferenssin, jonka teemana
on Innovations Through Learning Organizations.
SoL konferenssi 2005 on yli 300 johtajan, esimiehen ja asiantuntijan
huippukonferenssi oppivista organisaatioista.
Pääpuhujina tapahtumassa toimivat Ian Cunningham ja
Pekka Himanen. Work-shopien asiantuntijoita ovat muun muassa
Esa Saarinen, Antonija Pacek, Pirjo Ståhle ja Jussi Parviainen.
Tapahtuman painopiste on aktiivisessa vuorovaikutteisessa
osallistumisessa workshopien avulla.
Lisätietoja: www.solconference.com/
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Länsi-Euroopan kasvunäkymät edelleen vaisut

Tilauskannat vahvistuneet edelleen, työllisyys
kehittynyt alkuvuonna ennakoitua paremmin

T

eknologiateollisuuden
yritysten liikevaihto on ollut alkuvuonna Suomessa euromääräisesti lähes
15 prosentin kasvussa

itään. Vienti Kaukoitään on ollut viimevuotisella tasolla, viennissä PohjoisAmerikkaan on ollut vähennystä vuoden 2004 vertailujaksolle ajoittuneen
suuren laivatoimituksen takia.

Koko teollisuuden ja teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa

on kehittynyt tänä vuonna paremmin
kuin alan yritykset ovat itse aiemmin
arvioineet. Henkilöstöä on nyt Suomessa kaikkiaan runsaat 200 000, kun sitä
oli enimmillään vuonna 2001 runsaat
220 000. Suomalaisyritysten ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstö kasvaa
nopeasti myös tänä vuonna. Vuoden
2004 lopussa henkilöstöä oli ulkomailla
yli 160 000.

Liikevaihdossa
kasvua myös syksyllä

verrattuna vuoden 2004 vastaavaan aikaan. Liikevaihto on ollut viimevuotista
suurempi kaikilla kolmella päätoimialalla: elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa
sekä metallien jalostuksessa.
Teknologiateollisuuden yritysten
myynnin kasvun takana ovat olleet erityisesti palveluliiketoimintojen lisääntyminen, jalostusarvon kohoaminen sekä
metallien hintojen korkea taso. Sen
sijaan yritysten valmistamien tuotteiden
tuotantomäärät eivät ole lisääntyneet
yhtä nopeasti kuin myynnin arvo.
Viennin vahvasta merkityksestä
johtuen teknologiateollisuuden viennin
arvo on ollut vastaavasti alkuvuonna
euromääräisesti lähes viidenneksen
suurempi kuin vuotta aiemmin. Lisäystä
on ollut viennissä Länsi-Eurooppaan,
Keski- ja Itä-Eurooppaan sekä Lähi-
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Henkilöstön kokonaismäärä on
ollut alan yrityksissä alkuvuonna jonkin
verran suurempi kuin viime vuonna
samaan aikaan. Siten työvoiman määrä

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan alan yritykset
Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004
vastaavalla ajanjaksolla ja 5 prosenttia
enemmän kuin tämän vuoden tammimaaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 8 prosenttia suurempi
kuin vuotta aiemmin samaan aikaan ja
3 prosenttia suurempi kuin maaliskuun
lopussa.
Tilauskanta vahvistui maaliskuun
jälkeen kone- ja metallituoteteollisuu-

Teknologiateollisuuden tavaravienti
alueittain, tammi-kesäkuu

dessa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tilauskanta pysyi ennallaan. Metallien jalostajien tilauskannan arvoa on
pitänyt alkuvuonna suurena metallien
viimevuotista korkeampi hintataso.
Huhti-kesäkuun tilauskehityksen
perusteella teknologiateollisuuden
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan myös loppukesällä ja alkusyksyllä
suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Onkin ennakoitavissa, että myös
koko vuoden 2005 liikevaihto ylittää
vuoden 2004 arvon.

Teknologiateollisuuden* tilauskanta,
vuosineljänneksen lopussa

Länsi-Euroopan
kasvunäkymät
edelleen vaisut
Maailmantalouden kasvu on keskittynyt tänäkin vuonna Kaukoitään ja
muille nopeasti kehittyville alueille.
Samalla näiden maiden, ja aivan erityisesti Kiinan, kilpailuasema globaalissa
taloudessa on nopeasti vahvistumassa
ja perinteisten teollisuusmaiden heikkenemässä. Kehittyvien talouksien
vahvistumisen takana ovat mittavat
ulkomaiset investoinnit, alhaiset tuo-

tantokustannukset sekä näiden maiden
kasvavat panostukset koulutukseen,
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Yhdysvallat on rakenneongelmistaan huolimatta onnistunut läntisistä
teollisuusmaista parhaiten ylläpitämään
sekä yksityistä kulutusta että teollisuus-

Teollisuustuotannon määrän kehitys kuukausittain

tuotannon myönteistä kehitystä. Luonnononnettomuuksien pahentama öljyn
hintakehitys voi kuitenkin heikentää
kotitalouksien kulutushaluja ja maan
talouskehitystä.
Useissa Länsi-Euroopan maissa ja
Japanissa kehitys on jatkunut varsin
heikkona myös tänä vuonna eikä edellytyksiä kasvun nopeutumiselle ole juurikaan olemassa myöskään loppuvuoden
aikana. Öljyn korkea hintataso leikkaa
myös näiden alueiden kasvunäkymiä.
Globaali hintakilpailu pitää kuitenkin
inflaation maltillisena ja korkotason
matalana, millä on talouden kehitystä
kokonaisuudessaan vakauttava vaikutus.
Jukka Palokangas
Ryhmäpäällikkö
Suhdanteet ja tilastot
Teknologiateollisuus ry
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.ﬁ
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Missä oikeastaan on
suomalainen kotimarkkina?

Yli 70 % teknologiateollisuutemme tuotteista menee globaaleille markkinoille.
Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus,
kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus.

